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নবেদন। 

মহাকবি কালিদাসের গায় কবিবর ভবভৃতির খ্যাতি জন 

সাধারণের নিকট বিদিন না থাকিলেও, রচনার ভাব ও ভাষা 

বিন্যাসে, তিনি যে উচ্চতর শ্বান অধিকার করিয়াছেন, তাহা 

্র্ধাগণ মাত্রেই স্বীকার করিয়া থাকেন । সরস্বতীর এই বর- 

পুব্রগণ সকলেই সম্যক মাতৃভন্ত ছিলেন, এবং মাতৃপৃজার 

প্রকরণে প্রভেদ থাকিলেও সন্তানের প্রতি জননীর স্বেহের 

কোনঝুপ পক্ষপাতিত্বা লক্ষিত হয় না। তবে কালিদাস মায়ের 

াব্দারে ছেলে বলিয়া ভ্রননার উপর তাহার একটু জুলুম চলিত। 

ভিনি খন তথন মায়ের ভাগারে গিয়া, তাহাতে গচ্ছিত নব নব 

রসামুত আপনি পান করিয়া, আবার যথেষ্ট উদ্ধার করিয়া 

'আনলিয়া, ধদ্ৃচ্ছ] বিলাইয়া দিতেন । এজন" ঘরে ঘরে তাহার 
প্রতি: ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু ভবভূৃতির স্বভাব সম্পূর্ণ 

অন্নপ । জুলুম করা দুরে থাকুক স্বতঃপ্ররৃত হইয়াও তিনি 
কখনও মায়ের কাছে কিছু চাহিয়া লইতেন না। সময় বুঝিয়া 
মা ন্টাহাকে আদর করিয়া, হাতে ধরিয়া যাহ! দিতেন মানীপুত্র 

তাহা গ্রহণ করিতেন : এবং গুণ বুবিয়া বাছিয়া রাখিয়া, 

বাকিটা মাকেই ফেরৎ দিতেন। এজন্য খ্ট্ুগ্রাহী জন ভি, 
তিনি, যথায় তথায় মায়ের দেওয়া ধন, বিলাইগ্ুত বড় নারাজ 

ছিলেন। তাহার প্রমাণ তাহার স্বরচিত “মালতীমাধব” 
নামক নাটকের প্রস্তাবনাতে স্পঈই পাওয়া যায়। যথা; 



. শ্ষে নাষ কেচিদিহ নঃ প্রৎয়স্তাবজ্ঞাং 

জানস্তি তে কিমপি তান্ প্রতি নৈষ যন্রঃ 

উৎপত্শ্তেইস্তি মম কোইপি সমানধর্থমা 

কালোহায়ং নিরবধি বিপুলা চ পৃথী।” 
কলিদাঁস যেন ভাবের আবেগে বিভ্বল হইয়া ভামার দাস হইয়া 

পড়িতেন, আর ভবভূতি ভাবকে আরো প্রসার করিয়। ভাষাকে 

নিজের আয়ত্তে রাখিতে সমর্থ ছিলেন । তাই কালিদাসের রচনা 

সরস সুন্দর, মার ভবভৃতির উক্তি-সকল ভাবের গৌরবে 

যনোহর । তিনি এই পুস্তকে প্রাকৃতিক দৃশ্তের যে নিখুত চিত্র 

সকল অহ্কিত করিয়াছেন, তাহার উপমা বিরল । যেমন ২ 

“পুরা সত্র আোতঃ পুবিনমধুনা ত্র সরিতাং 

বিপর্যযাসং যতো! ঘন বিরলভাবঃ ক্ষিতিরুহাম । 

বহোর্দ &ং কালাদপরমিব মন্চে বনমিদং, 

নিবেশঃ শৈলানাং ভদ্দিদমিতি বুদ্ধিং দ্রঢয়তি ' 
কিংবা-_“গুপ্কৎকুগ্তকুটারকৌখিকঘটাঘুৎকা রবৎকীঠক- 

সম্বাড়ম্বরমূকমৌকুলিকুলঃ ক্রৌঞ্জাবতোংয়ং গিরি: | 

এতন্ষিন্ প্রচলাকিনাং 'প্রচলতামুদ্বেজিতাঃ কৃজিতৈ 
রুদ্েল্স্তি পুররাণরোহিণতরু্বন্ধেষু কুন্তীনসাঃ। 

তারপর, প্রেমের আদণ দেখুন । যথা )-- 

“্অছবৈতং সথছুঃখয়োরনুগুণংসর্বান্ববস্থানু যদ * 
বিশ্রামে জ্রদয়ন্ত যত্র জরস! মন্িননহাধ্যোএরসঃ | 
কালেনাবরণত্যয়াৎ পরিণতে যৎ স্গেহসারে স্থিত 

ভদ্র প্রেম স্ুমানুম্ত কথমপ্যেকং হি তং প্রাপাতে । 



৬/৬ 

আরও-_“তটন্থং নৈরাশ্াদদপিচ কলুষং বিপ্রিয়বশাৎ 
বিয়োগে দীর্ঘেইন্মিন্ ঝটিতি ঘটনোত্তস্তিতমিব | 

প্রসরং সোজন্তাদ্দয়িতকরুণৈ গাঁঢ়করুণং 

স্রবীভূতং প্রেয়! তব হৃদয়মস্থ্িন্ ক্ষণইব | 

ইতাদি শ্লোকে, নারা হৃদয়ের প্রেষের যে চরম উৎকর্ষ 

দেখাইয়া গিয়াছে, তাহাত্তেই তীহার কবিতার বিশেষত্বও 

মাহাক্সা প্রকাশ পায়। এই সকল মহ্াকবিদিগের বিরচিত 

কাব্য নাটকাদি বিষয়ে পুজাপাদ ইঈশ্বরচন্দ্রবিষ্তাসাগর প্রতৃতি 
মহ্োদয়গণ, আপন মাপন স্থমহান মন্তব্য প্রকাশ করিয়া 

গিয়াছেন। স্থতরাং আমার মত নগণ্যার এ বিষয়ে কোন 
মৃতাষত প্রকাশ করা রষ্টতা মাত্র । 

অনুবাদ আর মূল গ্রন্থে যে কত প্রভেদ: তাহা কাহারও 

অবিদ্িত নাকঈই। তথাপি যে? আমার মত অল্পমতি জন; পুনরায় 

ইহাতে হস্তক্ষেপ করিতে প্রয়াসী হইয়াছে, তাহার কারণ 

“মালবিকাগ্রমিত্র” নাটকের বঙ্গানুবাদ-পুস্তকে পূর্বেই উল্লেখ 
করিয়াছি। এস্থানেও পুনরায় বলিতেছি মহামতি ভবভৃতি 
তাহার এই “উত্তর-রামচরিত্তে” সীতা দেবী, ধধি কন্যা আত্রেয়া 

বনদেবৃতা বাসন্তী, ভগবতী বসুন্ধরা এবং ভাগীরথী, অরুন্ধতী 

প্রভৃতির অবতারণা করিয়া উন্নত নারী-চরিত্রের উদারতা, 

সৌজন্ত) আশ্মসন্গম ও বিনয়ের মে আদর্শ অঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন, 

ভাহার কিঞিঃত আশভাস দেওয়াই এই গ্রন্থ অক্কবাদের প্রধান 

উদ্দত্য। এবং এই অনুবাদ পাঠে প্রক্ৃতভাবের সমাক্ অভি- 

ব্যক্তির অভাব দেখিয়া বদি বঙ্গমহিলাদিগের কাহারও অপরি- 



তৃপ্ত অন্তরে মহাকবিদিগের মুলগ্রস্থ অধ্যয়নের স্পৃহা জন্মে তবেই 
শত দোষ ক্রটী সন্ত আমার এই নবীন উদ্ধমের সকল শ্রম 

সার্থক মনে করিব। এই রূপে যতই এই দেবভাষার চর্চা 

অন্তঃপুরে বিস্তার লাভ করিবে, ততই বঙ্গের গৃহলক্্ীগণ আপনা 
হইতেই এই সকল আদশানুযায়ী স্ত্রীচরিত্রের অনুসরণ করিতে 
অভিলাষী হইবেন, ইহা অন্তরের সহিত বিশ্বাস করি । সুতরাং 

উদার পাঠক পাঠিকাগণের নিকট যে অযাচিতভাবে এই 
পুস্তকের সর্ববিধ ভ্রম প্রমাদ মার্জনীয় হইবে, ইহাও নিশ্চয় 

জানি। 

৮নং ময়রা ট্রাট কলিকাতা । নিবেদিক। 

শকাক ১৮৩৫, ১৫ই ফান্তন। শ্রাবিমল। দাসগুণ্ত। । 



নাট্টোলি খিত ব্যক্তিগণ 

পুরুষগণ । 

১। নট ১১। রাজধি জনক 
২। স্যজধার ১২। কঞ্চুকী 

৩ ।॥। ন্লামচন্দর ১৩। জব 

৪1 অষ্টাবক্র মুনি ১৪। কুশ 

€৫ | জাঙস্ণ ১৫। চন্দ্রকেতু 

শ।॥ প্রতিহারা ১৬ বটু সকল 

৭। ছুম্মুখ ১৭ । স্ুযন্ত্র। 

৮1 শন্ধুক ১৮1 বিস্যাধর 

৯॥ মসৌধাতকি ১৯। মহ্ধি বান্সীকি 

১৬ । ভাগায়ন 

স্ত্রীগণ। 

১। সীতা ৬। অরুন্ধতী 
২। আতেয়ী ৭।॥ কোৌশল্যা 

' ৩) বাসন্তী ৮ বিদ্যাধরী! 
৪1 তমস - ৯1 বন্ুম্ধরা 

৫ । মুরলা ১০1 ভাগীরণী 





শু ভ্তুড ্ রল্সান্মচ্ষল্ব্রিভ্ড | 

পূর্ব কবিগুরুদিগকে প্রণিপাত পূর্বক এই প্রার্থনা করিতেছি, 

যেন স্ঠাহাদিগের প্রসাদে নিত্যব্রদ্দের অংশস্বপ্পিণনী সেই 

খাগ্দেবী মামাদিগের এই গ্রন্থ প্রণয়ন-প্রয়াসে সহায়তা করেন। 

নান শেষ 

সুত্রধার। আর বাহুল্য প্রয়োজন কি? আজ ভগবান্ 

কালপ্রিয়নাথের. যাত্রা-মহোতৎ্সবে সমাগত মহোদয়দিগের 

নিকট নিবেদন, পুজনীয় সামাভ্রিকগণ 'অবগত হউন, কাশ্প- 
গোত্রে প্রীক্-উপাধি ভূষিত শব্বিস্থায় পারদর্শী জাতৃকর্ণীপুত্র 
তখভৃতি নামে এক কবি আছেন। ভগবতী বাগৃদেবী প্রেমে 
বশীভূত! রমণীর ন্যায় যে ব্রাহ্মণের সতত অনুসরণ করেন, আমরা 

হার রচিত উত্তররামচরিত নাষ্ধের নাটকের অভিনয় 

করিব। এই অভিনয়ের অনুরোধে অগ্ভ আমাক তৎকালীন 

অযোধ্যাবাসা বলিয়া! মনে করিতে হইবে। ( চতুদ্রিকে ুষ্টিপা 



উত্তররামচরিত । 

ও সকলকে আহ্বান করিয়া ) ওহে । ওহে! সেই দশাননবংশ- 
ংসকারী এই রামচন্দ্র রাজ্যাভিষেক উপলক্ষে বনুদিনব্যাপী 

নিরন্তর আনন্দ উৎসবের অন্রষ্ঠান হইতেছে, হঠাৎ সমস্ত রঙ্গভূমি 
অভিনেতৃশৃন' নিস্তব্ধ দেগিতেছি কেন? 

নট। হে বিদ্বন্। (প্রবেশ করিয়া) যে সকল পুণ্যাত্মা 

ব্রহ্ষর্ষি রা্র্ষি এবং লঙ্কা-সৃদ্ধের সহায় বানর ও রাক্ষসগণ এই 

রাজ্যাভিষেক উপলক্ষে 'আমস্ত্রিত হইয়া 'অভিনন্দনের নিমিত্- 

এখানে আগমন করিয়াছিলেন, ধাহার্দিগের পরিতোধ বিধানের 

নিমিত্ত এতদিন উৎসব চলিয়।ছিল+ সম্প্রতি মহারাজ তাহাদের 

সকলকেই স্ব ন্দ গৃহে প্রেরণ করিয়াছেন, আর শ্রীরায়চন্দের 
জননীগণও দেবা অরুন্ধতী এবং ভগবান্ বশিষ্টের সহিত 

জামাতার যঙ্ঞসন্দ্শনের নিমিত্ত তীহার 'আশমষে গমন 
করিয়াছেন। 

সত্রধার। তাই বটে। 

নট। আমি বিদেশী জিজ্ঞাসা করিতেছি, এই যেজামাতার 

কথা বলিলে, তিনি কে ? 

স্ত্রধার। শান্তা নামে দশরথ রাজার যে কনা জন্মে, রাজধি 

লোমপাদকে নিঃসন্তান জানিয়া রাজা দশরথ তাহাকে সেই, কন্যা 

দত্তকপুত্রী্ূপে দান করেন! ভাহারপর বিভ্তাগুকের পুত্র 
খনাশূঙ্গ সেই কুমারীর পাণিগ্রহণ করেন। এক্ষণে ভিনি দ্বাদশ 
বর্ষব্যাপী যজ্ঞের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়াছেন'। তাহারই আদেশ- 

' ক্রয়ে পূর্ণগর্ বধূ জানুকীকে গৃহে রাখিয়। গুরুজন তথায় গমন 
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করিয়াছেন। যাক ও সব কথাতে আর কাজ কি? এস, 

আপন আপন জাতীয় 'মআচার অনুসারে মহারাজের স্ততিবাদে 

উপস্থিত হই। 

নট। তবে হে বিদ্ধন। আপনিই সম্রাটের যথাযোগ্য 

সর্ব্ব[ঙ্গ সুন্দর ক্তোত্রপদ্ধতি নির্বাচনের ভার গ্রহণ করুন । 

হত্রধার। আম্য! সম(লোচনীয় বস্তু সর্বাঙ্গনুন্দর হইলেও 

তাভা একেবারে দোষ-শৃন প্রমাণিত হয় কি? যেমন সাধবীর 
চরিত্রের নিক্চলঙ্কতায়ঃ তেমনি আবার ভাষার উপযোগিতায় 

লোকে ত্ঙ্জনের ন্বায় মাচরণ করে । 

নট। শুধু দ্ঙ্জন বলিতেছ? 'অতিছক্জন বলিলে তবে 

ঠিক হয়। এই দেখনা, অমন সাধবী যে সীতা দেবী, তিনি 
একাকিনী সেই রাক্ষসরাজ্জের বাসভবনে ছিলেন বলিয়া তীাহারই 

পবি নামে অপবাদ প্রদান করিতেছে। শুধু কি তাই? 
এই অপবাদ দূর করিবার জগ্গ লঙ্কাপুরে সর্বজনসমক্ষে আগ্নি- 
পরাক্ষায় ঠাহার দেহের বিশ্রদ্ধতা প্রমাণিত হইলেও এখানকার 

লোকের! তাহাতে বিশ্বাস স্তাপন করিতেছে না। 

স্ব্রধার। এখন যদি এই ছুনাম মহারাজের কর্ণগোচর হয়, 

তবে কি ক্ষোভের বিষয় হইবে বল দেখি । 

নট। দেবতা ও খমিগণ কলাণ বিধান করিবেন। ওহে 

কে আছে হে? মহারাজ সম্প্রতি কোথায় 'আছেন বল দেখি? 

(কর্ণপাত করিয়া )ৎশুনিতে পাই স্রেহপ্রধৃক্ক 'জনক রাজা 

শ্রীরামচন্দের রাজ্যাভিষেক উপলক্ষে , অভিনন্নের অন্য 
৬ 
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অযোধ্যা আগমন করিয়াছিলেন । এত দিন নানা আমোদ- 

উৎসবে কাল যাপন করিয়া অগ্ত মিথিলায় প্রত্যাবর্তন করিয়া- 

ছেন। পিতার 'অদশনে দেবী বড়ই উন্মনা হইয়াছেন। 

মহারাজ তাহার চিত্তবিনোদদনের নিমিত্ত রাজাসন হইতে উঠিয়া 

সম্প্রতি শষ্যাগৃহে প্রবেশ করিলেন । 
সকলে? প্রস্থান? 

রাম ও সা আপনে উপবি। 

রাম। দেবি বৈদেহি! ধৈশ্য অবলম্বন কর, গুরজন 

আমাদিগকে পরিত্যাগ করিতে পারিবেন না। জানই শ, 

অগ্নিহোতী খবিগণের গাহস্থাধর্ম রক্ষা করিবার পক্ষে কত 

প্রতিবন্ধক আছে। তঃকাল হইতে সায়কাল পর্দান্ত 

তীহাদ্দিগকে কত প্রকারের অন্গ্ঠান-পদ্ধতি পালন করিতে হয়, 

ক্লুতরাং সেই সকল অলঙ্নীয় কর্ঠব্য কাজে অবহেলা করিয়া 

স্বেচ্ছামভ "অন্তর থাকা তাহাদিগের পক্ষে একেবারে অসম্ভব । 

অতএব মনকে স্থির কর। 

সীতা । আয্যপুত্র ! সবই ত বুঝি। কিন্ আত্মীয় ন্গজনের 

'অদর্শনে মনে ধৈর্যাচযাতিও ত স্বাভাবিক ! কি করি বলুন? 

রাম। তা তবটেই! এই সকল মন্ান্তিক ভাব দেখিয়াই ত 

সংসারে বীতম্পহ মনাধিগণ সকল মায় মোহের বন্ধন হইতে 

বিমুক্ত হইয়া একেবারে অরণ্যবাসে বিশ্রামন্ুগ উপভোগ 

করেন। 

৪ 
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কঞ্চকার প্রবেশ । 

কঞ্চকী। রামভদ্র ' ('অদ্ধেক উচ্চারণ করিতে গিয়া সশঙ্ক- 
চিত্তে ) মহারাজ! 

রাম। (ঈষৎ হান্ট করিয়া) আর্যা! পিতার সময়ের 

পরিজনের মুখে আমাকে “রামভদ্র” বলিয়া সম্বোধনই অধিক 

শোভা পায়। অতএব এখনও আপনার সেই চির-অভ্যন্ত নামেই 

আমাকে আহ্বান করুন । 

কঞ্চকী। খন্যশঙ্গের আশ্রম হইতে অগ্টাবত্রমুনি আমিয়াছেন । 

সীতা । আয্য! তবে তীহাকে আনায় বিলম্ব কর! হইতেছে 

কেন ॥ 

রাম। শীঘ্র তাহাকে এখানে লইয়া আস্মুণ। 
কঞ্চুকীর প্রস্থান । 

অষ্টাবক্র । (প্রবেশ করিয়া) তোমাদের উভয়ের মঙ্গল 

হউক । 
রাম। 'অভিবাদন করিতেছি, এই আসনে উপবেশন 

করুন। 

সীতা । প্রণাম করি। আমার সকল গুরুজনের মঙ্গল ত? 

আরা শাস্তা কুশলে আছেন ? 

রাম। ,সোমযজ্ঞের অনুষ্ঠাতা আমার ভগিনীপতি ভগবান্ 
খাষাশক্গ এবং আধ্যা শাস্তা নির্বিঘ্রে আছেন ত? 

সীতা । আমাদিগকে তাহারা স্বরণ করেন কি? 
অষ্টাবক্র। ( উপবেশন পূর্বক ) নিশ্চয় । দেবি! বশিষ্ট 
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তোমাকে বল্গিয়াছেন-_-“বিশ্বের পালনকত্রী ভগবতী বন্ুদ্ধরা 
“তামার জনশী এবং প্রচ্রাপতিতুল্য রাজা জনক তোমার পিতা, 
আর শ্বয়ং স্যাদেব এবং আমরা বে রাভবংণের কুলগুরু) হে 

নর্সিনি! তুমি তীাহাদিগেরই বধূ হইয়ছ। অতএব অ'মাদের 
'আকাঙ্ষার বিষয় আর কি হহতে পারে? কেবল আশার্বাদ 

করি, তুমি বারপ্রসবিনা হও ।” 

রাম । আমরা কুতাথ হইলাম । কেননা) সংসারের 

সাধুগণ সিদ্ধ বাক্যেরই পুনরাবুত্তি করিয়া থাকেন, কিন খাষি- 
শ্রে্গণের বচন ভবিষ্যতে সিদ্ধিলভ করিয়া থাকে । 

'অঈগাবক্র । ভগবতী অরুন্ধতী পুজনীয়া দেবীগণ এবং 

শান্তাও বারংবার 'অন্ররোধ করিয়া বলিয়াছেন যে, এই অন্তঃসর' 

অবস্থায় বধূর যখন বাহ অভিলাঘ হইবে, 'অচিরে যেন তাহ 

পূর্ণ কর! হয়। 

রাম হা, হইনি যখন যাহা অন্রমতি করেন) যথাশক্তি 

তাহা পালিত হইতেছে। 

অঠাবক্র । ননান্দপতি খধাশঙ্গ এবং দেবী শান্তা আরো 

বলিয়া দিয়াছেন, “বৎসে! তুমি আসন্গ্রসবা জানিয়া সম্প্রতি 
মজ্ঞোৎসবে ভোমাকে আনা সঙ্গত মনে করি নাই এবং এ 

'অবস্থায় একাকিনা থাকিলে পাছে চিন্তের প্রসন্নভা রঙ্গ" করিতে 

না পার, সেই আম্ঙ্ক।য় বৎস রামচন্দকে তোমার চিতবিনো- 

দনের নিমিন রাখিয়াছি। তুমি একেবারে পুত্র ক্রোড়ে করিয়া 
আমাদিগকে দেখ] দিবে, আমরা সেই আশায় রহিলাম |” 
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রাম। (জবৎ হধষিত ও লজ্জিত ভাবে) আপনাদিগের 

'আনীর্বাদ সফল হউক । তারপর, ভগবান বসিষ্ঠের কিছু 

আদেশ আছে কি? 

অগ্টাবক্র । মাছে বইকি? তার বক্তব্য এই--মামরা ত 

জামাতার যঙ্ঞান্ুগঞানে আবন্ধ। তুমি বালক, নূতন রাজ্যে 

অভিষিক্ত হইয়াছ ) প্রজারঞ্জনে সর্বদা! রত থাকিবে । যে হেতু 

আমাদের বংশের প্রঙ্ারঞ্নের ধশই পরম ধন 1” 

রাম । ভগবান বশিষ্ঠের 'আদেশ শিরোধায্য। এই 

আমার প্রজ্াপুঞগ্গের মনন্তঈর জগ্ত ন্েহ দয়া সুখ--এমন কিঃ 

প্রাণপ্রিয়া জানকীকে পধ্যস্ত দি বিসর্জন দিতে হয়, তাহাতেও 

মি ব্যথিত নহি । 

সাতা। এহ জন্যই 'আধাপুত্রকে রঘুকুলশ্রেন্চ বলিয়া থাকে । 

রাম। কে কোথায় আছ হে! এই অগ্টাবক্র মুনির 

বিশ্রামের ব্যবস্থা করিয়া দেও। 

অষ্টাবক্র । ( গমনোগ্ভত হইয়া ) এই যে আমাদের কুমার 

লক্ষ্মণ উপস্থিত । 

প্রস্থান । 

প্রবেশ পুর্ক | 

লক্মপণ। আধোর অয় হউক । আমাদের আদেশ মত সেই 

চিত্রকর এই চিত্রফপকে আর্যের সকল অবস্থা চিত্রিত 

করিয়াছে, একবার দর্শন করিতে আজ্ঞা হয়। 

রাম। বৎস! দেবার মনের বিষাদ ,কিগপে, দূর করিতে 
৭ 
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হয় তাহা তুমি ভিন্ন কে জালে? যাক, কতদূর অস্কিত হইয়াছে 

বল দেখি ? 

লঙ্মণ | আধ্যার অগ্নিতে বিশুদ্ধি পর্যান্ত। 

রাম। আঃ ও কথা রাখ । যিনি জন্ম হইতেই আপনিই 

পবিত্র, তীহার আবার পরিশুদ্ধি কি? স্বতঃশুদ্ধ তীর্থজল এবং 

অগ্সিকে আর কে পবিত্র কাঁরবে? হে দেবি! দেবযজ্ঞসম্ভূতে । 
তুমি মনঃক্ষু্ হইও না। এ জীবনে আর তোমার এ অপবাদ 

চিল না। কুলধর্ম রক্ষা করিয়া প্রজ্জারগ্রন করা কি ক্সাধা? 

অতএব অগ্নিপরীক্ষার সময়ে তোমাকে যে অপ্রিয় বাক্য 

বলিয়াছিলাম, উহা কখনই তোমার যোগা নতে। স্বাভাবিক 

স্থরভি কুন্থুমের যোগ্য স্থান মস্তক, উহ! কদাচ পদে বিদলিত 
হইবার উপযক্ত নহে । 

সীতা । আখ্াপুত্র ! এ সকলে কাজ কি? এখন আপনার 

বিষয়ে কি চিত্রিত হইয়াছে দেখা যাউক | 

লক্ষণ । এই সেই চিত্রপট ৷ 

সীতা (দেখিতে দেখিতে ) উপরে কে ইহারা 'আর্ধপুত্রকে 
যেন নিরস্তর অর্চনা করিতেছেন ? 

লক্ষ্মণ । এ সকল সমন্বক জ্ঞস্তকাস্্ব। ভগবান্ কৃশান্খ এই 
সকল দিব্যান্্ বিশ্বামিত্র মুনকে দান করেন। সেই বিশ্বাধিত্র 

আবার তাড়কাবধকালে আধাকে ইহাদিগের অধিকারী করিয়া 

কুতার্থ করেন। 

রাম। দেবি । এই সকল দিব্য অস্ত্রকে অভিবাদন কর। 
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কেননা, ব্রহ্গা প্রভৃতি আমাদিগের পূর্ব গুরুগণ বহুকালের 

তপস্তার ফলে যেন 'আপনাদিগের তপঃগ্রভাময় তেজ রূপে এই 

সকল অস্ত্র লাভ করিয়াছেন । 

সী৩1। উহাদিগকে প্রণাম করি। 

রাম। আমা হইতে এক্ষণে তোমার সম্ভানগণ ইহাদের 

অধিকারী হইবে, ইহা স্থির জানিও । 

সীতা । বড়ই অন্তুগৃহীত হইলাম । 

লক্ষণ । এই দেখ সব মিথিলার ঘটনা । 

সীতা । ওমা । তাই ত। আধাপুত্র কেমন অনায়াসে 

হরধন্ু ভঙ্গ করিয়াছেন, আর আমার পিতা বিশ্বয়-বিস্ফারিত- 

* নেত্রে মেই নবনীলোপল-শ্তামল এবং সৌম্য সুন্দর কমনীয় 
দেহকান্তি নিরীক্ষণ করিয়া বিমুগ্ধ হইয়া আছেন? সেই 

শিখগুযুক্ত যস্তকেরই বা! কি শোভ। দেখ দেখি ? 

লক্ণ। আধো! দেখুন দেখুন। জনকদিগের কুল- 
পুরোহিত শতানন্দ গৌতম এবং আপনার পিতা নূতন সম্পকায় 
বশিষ্ঠাদিকে পূজ! করি! নূতন সম্পর্কের কেমন মর্যাদা 

বাড়াইতেছেন ? 

“রাম । হা!) এ সকল দশনীয় বটে! যেখানে স্বয়ং কুশিক- 

নন্দন বিশ্বামিত্র কুলগুরুরূপে, বিবাহে কন্যা দান ও গ্রহণ করেন, 

সেই জনক-বংশ এবং রঘু-বংশের বৈবাহিক সম্বন্ধ কাহার পক্ষে 

প্রীতিকর নহে? * ্ 

সীতা । এই দেখুন না তখন আপনার! চারিৎভ্রাতা! বিবাহের 

নি 
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মাঙ্গলিক সংস্কার সকল সমাধা করিয়া বিবাহ দীঙ্গ/! গ্রহণ 

করিতেছেন। এই সকল চিত্র দেখিয়া মনে হইতেছে যেন 

ঠিক সেই দেশে সেই সময়েই বর্তমান আছি। 
রাম। হে সুমুখি! যেদ্িনে শতানন্দ তোমার “সই কক্কণ- 

শোভিত কমনীয় মুক্ত কর আমার হস্তে অপণ করিলেন, আর 

আমি সেই স্পশস্্থে অন্তরে এক উৎসবানন্দ উপভোগ 

করিয়াছিলাম; আজ যেন সেই দিনই আবার উপস্থিত, এরূপ 

মনে হইতেছে । 

লক্ষণ । এই আমাদের আধ্যা স্বয়ং, এই আধ্যা মাগুবী, আর 

ইনি আমাদিগের বধূ শ্রুতকান্তি। 

সীতা । বৎস! এই বে আর একজনকে দেখিতেছিঃ 

ইনি কে বলিলে না? 
লক্ষণ । লজ্জিত ভাবে ঈবৎ হাস্ত করিয়।) বটে! আর্য 

উম্মিলার কথা জিজ্ঞাসা করিডেছেন। ভা হউক, অগ্ দিক্ 

প্রদর্শন করি (প্রকান্তটে) 'আধ্যে। দেখুন দেখুন কত যে 

দেখিবার আছে। এই হে ভগবান ভার্গব। 

সাঁতা। এ কথ শুনিয়া আমার কেমন ভয় হইতেছে। 

রাম। খযে ! তোমায় নমস্কার করি। 

লক্ষণ । 'আধ্যে! আমাদের 'আধ্যের বীরত্ব দেখুন (এই 

বলিতে না বলিতে ) | 
রাম। (বিরক্তি সহকারে) এ সব কেন? আরওত কত 

দেখাইবার বিষয় আছে+.সেই সব দেখাও না? 
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সীতা । ( প্রেমবিহ্বল নেত্রে নিরীক্ষণ করিয়া ) আধণপুত্র এ 
হেন বিনয় অপনাতেই সম্তবে। 

লক্ষ্মণ । এই আমরা এখন অধোধ্যায় 'আসিলাম। 

রাম। ('অশ্রপুর্ণ নেতে) ঠিক ঠিক সবই মনে পড়িতেছে, 

সবই যনে পড়িতে ছ। সেই যখন পিতা জাবিত ছিলেন, আর 

আমি সবে মাত্র নববধ লাভ করিয়াছি দেখিয়া আনন্দে মাতৃগণ 

আমাদের ভাবা মঙ্গল শ্স্তায় বিভোর, আমাদের সে সকল 

সুখের দিন কি আর ফিরিয়া! মাসিবে? আর সেই সময়---এই 

ঈবতকুঞ্চিত ক্ষুদ্র কুস্তল সকল কোমল কপোলদেশ শোভ। 

করিগা থাকিত, আর সেই ঈষৎ-হাম্ত-বিকশ্তি দস্তে শিশুমুথ 
মনোমুগ্ধকর হইয়। উঠিত, আবার য্খন ললিত অঙ্গের অরুত্রিম 

বিল/স-ভঙ্গীতে সেই জোতম্সাময়ী লাবণ্যছটা উছলিয়া পড়িত, 

তখন ইনি মাতৃগণের অন্তরে কতই না আনন্দ ঢালিয়! দিতেন । 

লক্ষ্মণ । তারপর ইনি হলেন মন্থরা । 

রাম। (কোন উত্তরনা দিয়া অন দিক দেখাইয়া) দেবি 

বৈদেহি! শৃঙ্গবের-পুরে এই ইঙ্গুদী-বুক্ষতলে বমিয়া সেই 
সময় নিষাদরাজ গুহইকের সঙ্গে কেমন ব্বচ্ছন্দচিত্তে মালাপাদি 

কন্িিয়াছিলাম' 

লঙ্ষাণ। (হাসিয়া) বটে! মধ্যমা মাতার কথা 'আধ্য 

একেবারে পরিহার করিয়া গেলেন । 

সীতা । ও মা! এই যে জটা-বন্ধনের ব্যাপার । 

লক্ষ্মণ | পুত্রের হস্তে রাঁজাভার অর্পণ করিয়! বৃদ্ধ বরসে 
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ইক্ষকু-বংশীয় ন্ুপতিগণ যে পবিত্র বানপ্রস্থধন্ম অবলম্বন 

করিতেন, নার্ধাকে অতি অল্প বয়সেই সেই অরণ্যবাস-ব্রত 

গ্রহণ করিতে হইয়াছিল । 

সীতা । এই আমাদের স্বচ্ছ-পুণ্যসলিলা ভগবতী ভুগীরথী। 
রাম। দেবি। রঘৃকুলদেবতে ৷ প্রণাম করি। পুরাকালে 

সগর রাজার অশ্বযেধ-যজ্দ্রের "অশ্ব অনুসন্ধান করিতে গিয়া 

তাহার যষ্টসহত্র তনয় তাহারহ আজ্ঞাতে পাতাল পধ্যস্ত খনন 

করিতে আরম্ভ করেন। সেখানে কপিল মুনির অভিসম্পাতে দগ্ধ 

সেই প্রপিতামহগণকে, ভগারথ দেহপাত পধ্যস্ত স্বীকার পূর্বক 

তোমাকে লইয়া গিয়া তোমার পবিত্র জল সংস্পর্শে উদ্ধার 

করিয়াছিলেন। হে মাতঃ গঙ্গে! অরুন্ধতীর গায় উহার 

মঙ্গলচিস্তায় তৎপরা থাকুন । 

লক্ষণ । আবার দেখুন, চিত্রকট যাইবার পথে কালিন্দীতটে 

ভরদ্ধাজ-প্রদরশিত শ্যাম নামক বটবুক্ষ রহিয়াছে । 

সীতা । এই সব প্রদেশের কণা আর্ধ্যপুত্রের স্মরণ আছে কি ? 

রাম। বিশ্বৃতহইৰ কেমন করিয়া বল? এখানেই না তুমি 

পথিশ্রান্ত হইয়া পড়িলে, তোমার সেই ক্রিষ্ট কমনীয় কলেবর 

অ'ষার গাঢ় আলিঙ্গনে নিপীড়িত হইয়া বিদলিত মুণালের গায় 

আলম্তে অবশ হইয়া পড়িত, আর তুমি সেই দেংভার আমার 

বক্ষে বিশ্রুস্থ. করিয়া কেমন নিশ্চিন্তে নিদ্রা যাইতে ? 

লক্ষ্মণ । এই বিন্ধ্যাটবী-প্রবেশ কালে বিরাধ রাক্ষস কর্তৃক 
আমাদের পথ ঘোধ। 

১৭ 
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সীতা | এ সৰ থাক্। ওই যেদক্ষিণারণ্যে যাইবার সময়ে 

আধ্যপুত্র আমার মন্তকের উপরে তালবৃস্ত ধরিয়া রৌদ্রতাপ 
হইতে আমাকে রক্ষা করিতেছিলেন, সেই সব দেখিতে চাই । 

রাম। দেখঃ এই সেই সকল তপোবন- যেখানে বৃক্ষমূলে 

সংসার-াবরাগী গৃহস্থগণ বানপ্রস্থ-ধর্ম অবলম্বন পুর্ববক মুষ্টমেয় 

তৃণধান্ে দিন যাপন করিতেন। 

লক্ষমণ। ইহার পরে দেখুন, কেমন ঘনসন্লিবি্ট শ্যামল 
বৃক্ষশ্রেণ-পরিশোভিত অরণা। ইহারই অভ্যন্তরে আবার প্রশস্ত 

গোদাবরা নদী কলকল রবে বহিয়া যাইতেছে এবং অনস্থান।- 

রণ্যের মধ্যভাগে প্রশ্নবণনামক গিরি কেমন সততই যেঘাচ্ছন্ন 

থাকিয়া আপনার শ্যামলতাকে ঘনীভূত করিয়া রাখিয়াছে । 

রাম। হে শোভনে! আমাদের এই পর্বতে প্রবাস কালে 

লক্মণের নিপুণ পরিচ্যায় শরারের সকল গ্লানি ভুলিয়া গিয়! 

কেমন স্রস্থশ্রীরে সুখে দিন কাটাইতাম+ তাহা তোমার ম্রণ 

হয় কি? এই না সেই ্বচ্ছসলিলা গোদাবরী ? যাহার কুলে 

মামরা ছুই জনে মনের আনন্দে পরিভ্রমণ করিতাম। সেই সকল 

কথা মনে পড়ে কি? 

আবার নিশাগমে যখন উভয়ে উভয়ের নৈকট্য নিবন্ধন 

স্পশন্থথে অভিভূত হইয়। মিলিত কপোলে কত কি মৃছ্-মধুর 

প্রেমালাপ করিতে করিতে পুনঃপুনঃ গাঢ় আলিঙ্গনে একে 

অন্যের বাহুপাশে বদ্ধ থাকিয়া অজ্ঞাতসারে রাত্রি ভোর করিয়! 

দিতাম ? 
১৩ 
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ক্ষণ । পঞ্চবটীতে এই শূর্পণথাকে দেখুন ? 

সীতা । হা। আয্পুত্র! এই পধাস্তই 'আপনার সহিত 
দেখা সাক্ষাত । 

রাম । অয়ি, প্রিয়তমে ! বিচ্ছেদের ভয় করিও না) 

এ যে চিত্র। 

সীতা । হা হউকনা কেন! ছুক্জন সকল অবস্থাতেই মনে 

অনুথ জন্মাইয়। থাকে। 

রাম । এই জনস্থান-বৃন্তাস্ত যেন বন্তমান ঘটনা বলিয়া 

মনে হইতেছে ! 

লক্ষণ | তর্ব সত রাক্ষসগণ ন্গণমূগের ছলে যে ওফ়াম্য মাধন 

করিয়াছিল, যদ্দিও তাহার বথোচিত প্রতীকার করা হইয়াছে, 

তথাপি এই শৃগ্ঠ জনস্থানে আযোর হৃদয়ে যে শোকোচ্ছাস উখিত 

হইয়াছিল। তাহা স্মরণ করিয়া পামাণের বিচেভন প্রাণও যেন 

বিগলিভ হইতেছে, আবার বজের কঠিন হৃদয়ও যেন বিদারণ 

হইতেছে । 

সীতা । ( অশ্রুবিসঞ্জন করিয়া সগত ) অয়ি রপৃকুলানশ? ! এখন 

করিয়ই কি আমার জ% আকুল হইয়া পড়িয়াছিলে? 

লক্ষণ । (র'মকে দেখিয়া একটু বিস্মিতভাবে) আপ্য। 

আপনার এ ভাব কেন? দারুণ শোকাবেগে অশ্ররূপে পরিণত 

হইয়। বিন্দু বিন্দু আকারে ভূমিনলে পতিত হইতেছে, আর 

মনে হইতেছে যেন মণিমুক্তাথচিত কোন বনৃমূলা হার ছিন্ন 

হইয়া ধরগ্রাভলে বিন্ষিত হইতেছে। তাই বলি, হৃদয়ের 
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শোকোচ্ছ্া যতই কেন রুদ্ধ করিয়া রাখা হউক না, বাহিরের 

অঙ্গে তাহার মাভ:স পাওয়া যাইবে নিশ্চয় । 

রাম। বঙস! তখন প্রতিশোধ লইবার ইচ্চা প্রবল ছিল 

বলিয়া! মামার প্রিয়তমার বিরহজনিত বে ছুবিষহ মর্খ্ববেদনা সহ্য 

করা 'আমার পক্ষে সম্ভবপর হইয়াছিলঃ অজ তাহা যেন 

মন্মান্তিক আকার ধারণ করিয়া একেবারে আমাকে অভিভূত 

করিয়া ফেলিভেছে। 

সীভা। ওমা কি হবে! মামিও যে এই চিত্র দর্শন করিতে 

করিতে মনের উদ্বেগে মেন অংপনাকে আধাপুত্র-শুন্গ অসহায় 

বলিয়া, মনে করিতেছি ! 

লক্ষণ ' (স্বগত এ সকল ঘটনা পরিহার করিয়া এক্ষণে 

'অঞদিকে ইহাদিগের চিত্রনিবেশ করাইতে হইবে । (প্রকাশ্যে ) 

এই দেখুন, মন্বস্তর-পুরাণ পুক্ঞনীয় পক্ষিরাজ জটাঘুর চরিত্র-বিক্রম 

কেমন স্থন্দরভাবে অঙ্কিত করা হইয়াছে । 

সাতা। হেপিতঃ! পক্ষিরাঙ্গ! আপনি তখন 'অপত্য- 

ন্লেহের পরাকাগ দেখাইয়াছিলেন । 

রাম। হা তাত। কাশ্যপ শকুস্তরাজ! তোমার মতন 

পুণ্যান্মা সাধু আর কোথায় মিলিবে £ 

লক্ষণ । এই জনন্থানের পশ্চিমে চিত্রকু্জ-পরিশোভিত 

দগ্ডকারণা। এথানেই দন্ধু নামক দানবের বাস ছিল। তাহার 

পরেই এই খধামুক পর্বতে যতঙ্গ মুনির আশ্রম রহিয়াছে । 

আর এই শ্রমণ! নামে সিদ্ধশবরী, পরেই, যে পম্পা-সরোবর । 
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সীতা । এখানে আসিয়াই ত আর্াপুত্র আর ধৈর্য) 

রক্ষা করিতে পারেন নাই, একেবারে মুক্তকণঠে ক্রন্দন 
করিয়াছিলেন । 

রাম। দেবি। আহা, এই সরোবরটা কি সুন্দর! এই 

খানেই রোদন করিতে করিভে আমার অশ্রুঙলের আগমন 

এবং নির্গমনের মধাবন্তী মুহূর্ভকালের মধো দেখিয়াছিলাম, 

মল্লিক! নামক হংস-শ্রেণা মহা আনন্দে নৃতা করিতে করিতে 

আপন আপন পক্ষ-বিস্তার পূর্বক এই সরোবরের মে অংশে 

বৃহৎ দণ্ডে ভর করিয়া শ্বেত ও নীল কমল সকল প্রশ্ুটিনত 

হইয়া 'আছে, সেই সলিলে সম্ভরণ করিতে করিতে তাহাদিগকে 

কম্পিত করিয়া তুলিতেছে । 

লক্ষণ । এই আধ্য হনুমান্। 

সীতা । যখন সকল জীবলোক শোকে আকুল হইয়া 

পড়িয়াছিল, তখন এই মহাচেতা মারুতিহই তো উদ্ধার কাধো 

পরম সহায়তা করিয়া আপন মাহাক্সোর পরি5য় দিয়াছিলেন | 

রাম। ভাগো এই মহাবাহু বীর অগ্জনা-তনয় তখন বর্তমান 

ছিলেন, তাহাতেই আমাদেরও মনস্কামনা সিদ্ধ হইয়াছিল। 
আর এই ভ্রি্বন ইভারইহ বীরকীতি ঘোষণা করিয়া, ধন্য 

হইয়াছে । 

সীতা । বৎস এ কোন্ পর্বত দেখিতেছি ? যাহার পুষ্পিত 

কদম্বতরুতলে এক দিকে ময়ূরগণ আনন্দে নৃতা করিতেছে। 

আর একদিকে অবস্ত্র বিবর্ণ আধ্যপুত্র ভূমিতে মুঙ্ছিত হইয়া 
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পড়িয়া 'আছেন, তুমি অশ্রুপাত করিতে করিতে তাহাকে ধরিয়া 

রহিয়াছ। অনুমান ভিন্ন আর তাহার সে শ্রসম্পদ্ চক্ষে লক্ষিত 
হইতেছে না? 

লক্ষণ । ইহারই নাম মালাবান্ গিরি, ঘন-শ্তাম নব নব 

মেঘ-মালা সততই ইহার শিখরদেশকে শোভিত করিয়া 

রহিয়াছে । 

রাম। বৎস, এ প্রসঙ্গ ছাড়! আর সহা করিতে পারিতেছি 

না। জানকীর বিরহ-ব্যথা যেন পুনরায় আমাকে আসিয় 

অভিভূত করিতেছে! 

লক্ষণ । অতঃপর আপনার এবং বানর ও রাক্ষসগণের 'অসংখ্য 

'আশ্চধ্য আশ্চয্য ঘটনাবলী লিখিত হইয়াছে । আয্যাও চিত্র দর্শন 
করিতে করিতে শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছেন, অতএব নিবেদন এই 

পণাস্তই থাক্, আপনার! বিশ্রাম করুন । 

সীতা । আধাপুত্র ! এই সকল চিত্র দেখিতে দেখিতে আমার 

মনে একটা ভারি সাধ হইয়াছে । 

রাম। তা মন্ুুমতি করিলেই ত হয়। 

সীতা । আমার ইচ্ছা হইতেছে, আবার সেই সকল হিংস্্র- 

জন্-বিহীন নিঃস্তন্ধ অরণ্যে নিয়ে ঘুরিয়া বেড়াই, আর সেই 

পুণা সলিলা ভাগীরথীর সকল-সম্তাপহারি শীতল জলে সরান 

করিয়া কৃতার্থ হহ। 

রাম। বৎস লক্ষণ ! 

লক্ষ্মণ । এই যে আমি এখানে । 

১৭ 



উত্তররামচরিত | 

রায। সম্প্রতি আমার প্রতি গুরুজনের এই আদেশ যে, 
পূর্ণগর্ভা সীতা এ অবস্থায় যখন যাহা অভিলাষ করিবেন, কাল 
বিলম্ব না করিয়া যেন তাহা সম্পাদন করা হয় । যাহাতে জানকীর 

শরীক়ের কোনরূপ অনিষ্টের আশঙ্কা না থাকে, এমন এক স্থিরগতি 

রথ উপস্থিত কর। 

সাতা। আর্পুত্র। আমার সঙ্গে আপনাকেও কিন্ত 

যাইতে হইবে । 

রাম। অয়ি পাষাণি। এও কি আবার তোমায় বলিয়া 

দিতে হইবে ? 

সীতা । এ কথা শুনিয়া বড় সখী হইলাম। 

লক্ষণ । যে আজ্ঞ! আধ্য! (প্রস্থান) 

রাম। প্রিয়ে। চল, ওই নিজ্জন গবাক্ষের নীচে শয়ন করিয়া 

কিছুকাল বিশ্রাম করি। 

সীতা । তা বেশ ত! বড় শ্রাস্ত হইয়াছি, কেমন যেন 

ঘুম পাইতেছে। 

রাম। তবে আর দেরী কেন? প্রতি নিয়তই যে বানু 

তোমার কাছে উপস্থিত আছে, তাহাকে অবলম্বন করিয়াই 

শয়ন কর । এতক্ষণ চিন্র দশনে কখনও ত্রাস। কখনও 'ক্ষোভ- 

জনিত ঘশ্মশ-বিন্দ-সিক্ত তোষার এই কমনীয় বাহুলতা আমার 
গলদেশে অর্পণ কর, মার আমি স্পর্শলুখে বিমুগ্ধ হইয়া মনে 

করি, বুঝিবা, জ্যোত্কাময় চন্দ্রকিরণে বিগলিত চন্দ্রকাস্ত-মশি- 

নির্ষিতকোন মোহন হার আমার ক-শোভা করিয়া আছে! 
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€ সেই প্রকারে শয়ন করিয়া ) পরিয়ে! তোমার স্পর্শে আমার দেহ 
মনের এ কি বিপর্যায় ঘটিল' যেন ক্ষণে চেতনার ভাব, আবার 
পরক্ষণেই মোহাবেশ ! আমি ত বুঝিতে পারিতেছি না--এ কি 

সথ, না ছঃখ? আমি কি জাগিয়া না, এ আমার ঘুমখোর ? 
এ কি বিষের সঞ্চার না এ মদ্দোন্মত্ততা ? 

সাতা। (হাসিয়া) আপনার এই প্রগাঢ় প্রেম দেখিলে মনে 

হয়, স্ত্রীলোকের ইহা! অপেক্ষা অধিক বাঞ্চনীয় আর কি হইতে 

পারে? 

রাম। অয়ি সুলোচনে! তোমার এই সুমিষ্ট কথায় এ 

সংসারের ছুঃখ সন্তপ্ত ম্লান জীব-কুস্থমে পুনজীবিত করিয়া কেমন 

তাহাকে আনন্দময় করিয়া তোলে, তাহার ইন্দ্রিয় সকলকে 

সুখাবেশে যেন বিমুগ্ধ করিয়া রাখে । আবার কর্ণে সুধাবর্ষণ 

করিয়া চিত্তের সকল অবসাদ দূর করিয়া দেয়। মানবের বিশুষ্ক 

প্রাণকে চির সরস রাখিতে এ সংসারে আর এমন কি 

আছে বল? 

ীতা । হে আমার প্রিয় । এইবারে শয়ন করিতে চাই । 
( চাব 'দকে চাহয়া) 

রাম। অয্ি লঞ্জিতে! তুমি কি খুজিতেছ ? বিবাহ হইতে 

কি বনে, কি গৃহে, কি শৈশবে এবং তদনভ্তর যৌবনেও এই রাম- 

বাহুই ত চিরদিন তোমার উপাধানের কাগ্য করিয়া আসিতেছে । 

অণ্য কোন বামলোচ্না কখনও এ বাহুর আশ্রয়ে আসিবার স্পদ্ধা 

করে নাই, তাহাও তুমি জান ? 



উত্তররামচরিত । 

সীতা । (নিদ্রীর 'আবেশে ) আর্ধ্যপুত্র ! তাই বটে! তাই 
বটে! ( নিদ্রা যাওয়া ) 

রাম। তাই ত প্রিয়ভাষিণা আমার বক্ষেই নিদ্রিত হইয়া 
পড়িলেন যে! (প্রেম-বিহ্বল নেত্রে নিরীক্ষণ করিতে করিতে 

ইনি আমার গৃহের লক্ষীস্বক্পিণী। অমৃত-খ্লাকার চায় আমার 
নয়ন-রঞ্রিনী । ইহার স্পর্শ যেন সর্ধবাদে চন্দন-রস ঢালিয়া দেয়, 

আবার যখন ইহার এই কমনীয় বাহুলতা আমার কণ্ঠে সংলগ্ন থাকে, 

তখন মনে হয়ঃ বুঝিবা শ্িশির-সুফুমার কোন মুক্তাহার আমার 

গলদেশে শোভা পাইতেছে । তাই বলি, যদি একম:ব্র উহার 

বিরহ আমার পক্ষে 'অসহা না হইত, তবে ইনি আমার 'নর্বস্থখ- 

দ্ায়িনী ভইতেন নাকি? | 

প্রতিহারী । (প্রবেশ করিয়া ) মহারাজ । উপস্থিত হয়েছে। 

রাম। কে? 

প্রতাহারী। আপনার সদা সন্নিহিত ভৃত্য দৃর্ম খ। 
রাম। (ন্বগত ) ওঃ 'মন্তংপুরচারী ছুর্শ,শ ! আমিই ত উহাকে 

পৌরজনের নিকট গোপনে গিয়া সকল সমাচার জানিয়া আসিতে 

বলিয়াছিলাম। (প্রকাশ্যে) নাচ্ছা আলিতে দাও । 
( প্রুবশ করিয়। ) 

ছুম্মথ। (স্বগত)হায়। কেমন করিয়া 'আমি সীত| দেবীর 
এই 'অচিস্তনীয় হ্ুনাপবাদ মহারাজকে জানাইব । অথব। আমার ' 

মত হতভাগোর ইহাই কপালের লেণা । 

সীতা । “( স্বপ্রাবেশে ) হে সৌম্য আরধ্যপুত্র ! তুমি কোথায়? 
১৬, 
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রাম। 'অহহ ' চিত্রদর্শনে সেই বিরহ-ভাঁবনা স্বপ্নেও দেবীর 

হৃদয়ে উদ্বেগ জন্মাইতেছে ' ( সন্সেহে সীতার অঙ্গে হাত বুলাইয়া ) 
আহা যে প্রেম আজীবন একই ভাবে একেতেই বিমুগ্ধ হ্ইয়া 

থাকে, যে পবিত্র প্রণয় স্থখে দুঃখে সমভাবে প্রেমাম্পদের 

চি্তকে সরস করিয়া রাখে, যে শ্সেহে এই সংসার-ভারাক্রান্ত 

হৃদয়ের একমাত্র শান্তিপ্রদ, বাদ্ধক্যের জড়তা আসিয়াও যে 

অনুরাগের লেশমাত্র তারহমা ঘট।'ইতে পারে না, বরং কালের 

মাহাজ্মযে পরিণত বয়সে রূপ-যৌবন-সম্পন্ন অনিবাধ্য বিক্রম 

বিলাসের 'মাসক্তি হইতে নিক্কতি লাভ করিয়া এক লসৌমা সৌখ্যে 

পরিণত ,হয়; স্থজনের ভাগোও সেই অবিচ্ছিন্ন নিদ্বোষ প্রেম 

কদাচিৎ লাভ হইয়া থাকে । 

ুর্মখ । (নিকটে আিয়! ) দেবের জয় হউক । 

রাম । এখন বল দিখি কি শুনিলে? 

ছুম্মথ। পৌরজন সকলে একবাক্যে আপনার সাধুবাদ 

করিতেছে, আর বলিতেছে রামভদ্ত্রক পাইয়া আমরা মহারাজ 

্শরথের অভাব ভুলিয়া গিয়াছি। 

রাম। এ সব ত হইণ স্বতিবাদ, দোষের কথা কিছু শুনিয়। 

থাক বল, তাহার প্রতীকারের চেষ্টা দেখি ! 

ুর্শখ । ( অশ্রপূর্ণ-নেত্রে ) দেব! তবে শুনিতে আজ্ঞা হয় ! 
(কানে) এই এই, 

রাম। অহহ ! ক্ষি ভীষণ কথ! ! (মুঙ্ছিত হওয়া ) 
হর্দখ। দেব! আশ্বস্ত হউন ! 

২৯ 
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রাম। (কিঞিৎ আশ্বস্ত হইয়া) হায় কত কি অলৌকিক উপায় 
অবলম্বন করিয়া তবে জানকীর পর-গৃহবাস-জনিত মিথ্যা কলঙ্ক 

ঘুচাইয়াছিলাম, বিধির নির্বন্ধে আবার কিনা সেই অপবাদই 
উন্মত্ত কুকুরের বিষের মত চারিদিকে ছড়াইয়া৷ পড়িল! এখন 
তবে আমি মনদভাগা কি করি! (চিন্তা করিয়া সকরুণ ভাবে) 
যে. কোন প্রকারেই হউক প্রজারঞ্জনই মহাঁপুরুষদ্দিগের জীব- 

নের ব্রত। সেই পরমধশ্ম প্রতিপালন করিতে গিয়া তো পিত৷ 

আমাকে ত্যাগ করিতে, এমন কি নিজের প্রাণ পর্যান্ত বিসর্জন 

দিতেও কিছুমাত্র কফুন্ঠিত হয়েন নাই । অতএব আমার এ 

স্থানে আর 'মগ্ত কর্তব্য কি আছে? সম্প্রতি ভগবাল্ বশিষ্ঠ 

আমাকে মাদেশ করিয়াছেন “বৎস সর্ব প্রত প্রজারঞ্ন 

করিবে ।” ৩ ভিন্ন যে পবিত্র রপৃকুল, শ্মযবংখায় নরশ্রেষ্ 

মহীপালদিগের চরিত্র-মাহাস্মযে এতদিনে সম্পূর্ণ বিশুদ্ধতা রক্ষা 

করিয়া জগতে চির-বিমল খাতি লাভ করিয়া গিয়াছে, আজ 

যদি আমি সেই বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া ইহাকে এ হেন কলঙ্কে 

কলুষিত করিয়া রাখিয়া দি, তাহা হইলে আমার মতন পাষগুকে 

পত ধিক! 
হা দেবি' দেবধজ্ঞসমুদ্তবে! হা বিশদ্ধজন্ম-সৃপবিজে ! 

বন্ুন্ধরে । হা নিমি-জনক-বংশ-নন্দিনি ! হা অগ্লিদেব অরুন্ধতী 

এবং বশিষ্ঠ কর্তৃক প্রশংসিভ-চরিত্রে' হা রামময়-জীবিতে ! 

হা মহারণ্যবাস-প্রিয়সশি ! হা মধুর-স্বল্লভাষিণি ' এই. তোমারি 
কপালে শেষকালে এত ভোগ লেখা ছিল ! কেন, আমি ত বুঝিতে 
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পারি না'। যে তুমি যানবঙ্জন্ম গ্রহণ করিয়া এই জগৎ পবিত্র 
করিয়াছ, সেই তোমাকেই লোকে অপবিত্র বলিয়া অপবাদ 

দিতেছে! যে তুমি সকলের নির্ভরস্থল, 'আব্ সেই তুমিই কিনা 

একেবারে অনাথার মত এই বিপদ্সাগরে পতিত হইলে! 
ছুর্মুখ ৷ যাও, গিয়। লক্মণকে বল যে, তাহাদের নৃতন রাজা রাষ 
(কর্ণে) এই এই আদেশ করিয়াছেন । 

দুর্মখ। কি! আমাদের যে পুণ্যবতী দেবী অগ্রিতে 

বিশুদ্ধি লাভ করিয়া এক্ষণে রথৃকুল-সম্ততি গর্ভে ধারণ করিয়া 

'আছেন, আজ মহারাজ সামান্য গর্জনের কথায় তাহার এই ছূর্দাশ! 

ঘটাইভে কাতসঙ্কর হইলেন । 

* রাম। ও কথা বলিও না। লোককে বৃথা “ছুর্জন” বলিতেছ 

কেন? তাহাদের দোষ কি বল? দেখ, এই পবিত্র ইক্ষাকু- 

ংশ পৌরজনের বড়ই প্রিয় আর বিধির নিবন্ধেই আজ এ বংশে 

এই অঘটন ঘটয়াছে। অগ্নিপরাক্ষ/ কালে বহু দুরে (সেই 

লঞ্কায় ) যে সকল অলৌকিক ব্যাপার ঘটিয়াছিল, তাহা এখান- 

কার লোকে স্বচক্ষে না দেখিয়া যদি বিশ্বাস না করে তবে 

তাহাদের দোষী করা সঙ্গত হয় কি? অতএব এখন যাও, আমার 

আদেশ পালন কর। 

তশ্মুখ | হায় দেবি! (প্রস্থান) 

রাম। হা বিধাতঃ ! দারুণ নৃশংসের মত কি নিষ্ঠুর কাধ্যই 

করিতে বসিয়াছি ! "আমার জীবন হইতেও যিনি প্র্রিয়, নিতান্ত 

শৈশবেই যিনি আমাতে আত্মসমপণ করিয়া ,এত দিন এত স্েছে | 

কতটি 
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এত যত্রে প্রতিপালিত হইতেছিলেন, আজ কিনা ব্যাধ যেমন 

গৃহপালিত পক্ষকে নির্মমের মহন মৃতুামুধে পাতিত করে, 

আমা হইতেও ইনি সেই ছুবাবহারহই পাইতে বসিয়াছেন। তবে 

আর কেন এই নরাধম পাতকার স্পর্শে এই দেবদুর্লভ অঙ্গকে 

দূষিত করি? অয়ি সরলে' আমার মত পানগু চগ্ডালকে এবার 

চির বিদায় দেও । তুমি ত জাননা, যে চন্দনতরু-লমে তুমি 

প্রাণনাশক এক বিদবুক্ষের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলে ! 

( বলিতে বলি সীতার মস্তক আপনার বাহু হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া 

রাখা এবং উঠিয়া ) অভো ! আজ এ কি দশাবিপধায়। রামের 

জীবন-ধারণের আর কি প্রয়োজন ? এই নিখিল ভ্রগৎ শৃ্ জীর্ণ 

অরণ্যের হায় দেখিতেছি, সংসার অসার বোর হইতেছে এই 

দেহধারণ এক্ষণে বিড্রন্থনা-বিশ্ষে হইয়া পড়িল। আমি যে একে- 

বারে নিঃসচায়। এখন করি কি? যাই কোথা? আঅগবা 

'অসহা দুঃখের তীব্র বেদনা [ভোগ করাইতেই বুঝি দারুণ বিধি 

রাষের চেতনা রগ্ণা করিতেছেন, 'আবার মন্খ্পীড়ায় আহত 

হইয়াও এই প্রাণে ধৈধা অবলম্বন করাইয়া €ষন ইহাকে 

বজ্রনির্মিত করিয়া ভুলিতেছেন। হা মাত অরুক্কতি ! হা 

তগবান্ বশিষ্ঠ! হা মুনবর বিশ্বামিত্র! হা ভগবান্ ভুত্াশন ! 

হা দেবী বন্ুন্ধরে! ভা তাত জনক! হা মাতৃগণ! হা 

পরোপকারী বিভীমণ ! হা প্রিয় সখ! স্থগ্রীব ) হা সৌমা 

হুনুযান্। হা সখী ত্রিঙ্টে! 'মাপনার! 'সকলেই আজ এই 

পাষণ্ড রামকুর্তক “লাঞ্চিত অপমানিত হইলেন ! অথবা) 
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আপনাদের পবিত্র নাম উচ্চারণ করিবার রামের এখন কি 

অধিকার আছে? এই কতপ্প দ্রাম্মার মুখ হইতে আপনাদের 

গায় মহাজনদিগের নাম উচ্চারিত হইলেও পাছে তাহাতে পাপ 

স্পর্শ করে, এই জন্তু মনে বড় আশঙ্কা হইতেছে । আজ আপনারা 

রামের নিষ্টর কাদ্য দেখুন। ঘিনি আমাকে প্রেমময় জানিয়! 
অটল বিশ্বাসে আমার বঙ্গে মস্তক বিন্যস্ত করিয়া নিশ্চিন্ত মনে 

নিদ্রা বাইতেছিলেন, যাহার অবস্থিতিভে আমার গৃহ এক 

অপূর্ব শোতা ধারণ করিয়াছিল, হায় আমি নিষ্ঠুর; 'আজ 

কিনা আমার €নই গুহলক্মীকে পুর্ণগর্ভভরে বিবশা জানিয়াও 

পৃজ্জাক্ বলির নয় ভীষণ রাক্ষসদের সমক্ষে নিক্ষেপ করিতেছি। 

" সীভার চরণতলে অস্কক রাখিয়া ১ দেবি' এই শেব। আজ 

হইতে আর রামের ভাগ্য চোমার পদ্দধূলিম্পশ সম্ভবপর 

হইবে না। 

( নেপথ্য ) 

রক্ষা করুন মহারাজ, রক্ষা করুন । অপথাত ! অপধাত! 

রাম। কে আছ হে! কিসের কলবর জানিয়া আইস । 

( নেপথ্যে ) আবার লবণ রাক্ষস যমুনাতীর-বাসী খধিগণের 

উগ্রণ্তপন্তায় বিত্ব ঘটাইতে আসিতেছে দেখিয়। ভ্রাসে তাহারা 

আপনার শরণাপন্ন হইয়াছেন । 

রাম। 'আঃ আজও রাক্ষলদের উপদ্রব? কি বিপদ! 

যাক, এই ছ্রাত্মার বিনাশের নিমিত্ত শক্রপ্রকে পাঠাইতে হইবে । 
( কয়েক পা অগ্রসর হইয়। আবার ফিরিয়া আসিয়া ) হা দেবি! 
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সেই অবস্থায় তুমি কি বাচিতে পারিবে? ভগবতী বনুন্ধরে ! 

পুণ্য-দেবধজ্ঞ হইতে যাহার উৎপত্তি, জন্মগ্রহণ করিয়া সমগ্র 

রঘুকুলের এবং জনকফুলের যিনি মঙ্গল বিধান করিয়াছেন, 
আপনারা সেই মহিমান্িতা হুহিতাকে আজ আশ্রয় দান করুন 

এই প্রার্থনা । ( নিঙ্াস্ত ) 

সীতা । হা! সৌম্য আধ্যপুত্র ! কোথায় গেলে; (সহসা নিদ্রা 

হইতে জাগরিত হইয়া) কি লজ্জার কথা, ছুঃস্বপ্রে 'আর্য্যপুত্রকে 

হারাইয়া তীহাকে ভাকিতেছি। ওমা ! তাই ত, 'আমাকে এখানে 

একাকী ফেলিয়া আধ্যপুত্র যে চলিয়৷ গিয়াছেন? এ কি? 

'আচ্ছ! আমি অভিমান করিব। যদি দেখা হইলে আপনাকে 

না ভুলিয়া বাই। পরিজন এখানে কে আছ! 
€ ছুশ্ুগের প্রবেশ ) 

হুর্মুখ । দেবি! কুমার লক্ষণ আদেশ করিয়াছেন-_রথ 

প্রস্থত, অতএব দেবার ইহাতে আরোহণ করিতে আজ্ঞ! হয়। 

সাতা। আচ্ছা, তাহাই হইবে । আমি নিজের শরারের 

ভারে অবসন্ন আছি, একটু ধীরে ধারে চলিব। 

ছুশ্বখ । দেবি! এই দিকে এই দিকে আনুন। 

সীতা । আমি সকল তপো1ধনদিগের, সকল রঘুকুল দ্েবতা- 

গণের, সকল গুরুজন নিবিশ্ষে এবং আয্যপুত্রের পদারবিনের 

উদ্দেশ্তে প্রণাম করিতেছি । (নিঙ্ান্ত ) 

ইতি চিত্রদর্শন নামক প্রথম অঙ্ক । 
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নেপথ্যে । তপোধনার শুভাগমন ত? 

€ প্রবেশ কবিষা ) 

পথিকবেশা1! তাপসী | তাই ত! ফলপুম্পাদি অর্থা লইয়া 

বনদের্বতা আমাকে অভ্ার্থনা করিতে আমিয়াছেন দেখিতেছি। 
' বনদেবতা। (অর্থ্য বিকীর্ণ করিয়া, আমাদের এই ৩পো- 

বলের যাহা কিছু ভোগ্যবস্ত আপনি যথেচ্ছ উপভোগ করুন৷ 

বহু পুণোর ফলেই সাধুসঙ্গ লাভ সম্ভবপর হইয়া থাকে । অতএব 
বৃক্ষের স্ুশীতল ছায়া, স্বচ্ছ শীতল সলিল এবং ফলমুলাদি যাহা! 

কিছু তপস্তার বোগ্য আহার, ইহার কিছুই আপনি পরাধীন মনে 
করিবেন না । 

তাপসা। কি আর বলিব? সাধুদিগের যেমন মধুর ব্যবহার, 
তেমনি বিন্য়পূর্ণ মিষ্ট বাকা, স্বতাবতই জীবনের কল্যণ লাধনে 
মতি হইয়া ,থাকে। তাহাদিগের বন্কৃতায় কোন প্রকার কৃত্রিমতা 

নাই। প্রথমেই কি? আর শেষেই কি, সর্বদা একরূপ, অতএব 
তাহারা 'অকপট ভাবে বিশুদ্ধ জীবন যাপন ০৪ চরিত্রের চরম 

উৎকষের পরিচয় দিয়া থাকেন ! 
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বনদেবতা। আমি কোন্ মাননীয়ার সহিত আলাপের 

অধিকার পাইলাম, জানিতে পারি কি? 

* তাপমী। আমাকে আত্রেয়ী বলিয়া জানুন । 

বনদেবত। । আধো আত্রেয়ি! কোথা হইতে আপনার 

এখানে আগমন এবং এই দওকারণ্যে আসিবার প্রয়েজনই বা 

কি, জানিতে ইচ্ছা করি । 

আত্রেয়ী। এই প্রদেশে অগস্ত্য প্রভৃতি বহু মুনির বাস 

জানিয়া তাহাদিগের নিকট হইতে বেদের সারভাগ উপনিবদ্ 

অধ্যয়নের নিমিত্ত বালীকির আশ্রম হইতে এখানে আগমন 

করিয়াছি । এ 
বনদেবতা। তা কেন? সখি' প্রাচেতস মুনিই ত বেদ এবং 

পুরাণ এই উ্তয় শাস্থে পারদ*খ বলিয়া ভুবনে বিখ্যাত এবং এই 

কারণে অগ্গাগ্ঠ যুনিগণ খন তাহারি নিকট সমগ্র বেদ অধায়নের 

নিমিত গিয়। থাকেন, তখন আধ্যার এই দীর্ঘ প্রবাসের বাসন! 

কেন, বুঝিতে পারিলাম ন!। 

আত্রেয়ী। সেখানে পাঠের পক্ষে বিশেষ প্রতিবন্ধক উপস্থিত 

হওয়ায় এরূপ দীর্ঘ প্রবাস অঙ্গাকার করিতে বাধ্য হইয়াছি। 

বনদেবত | প্রতিবন্ধক কি রকম? 

আত্রেয়ী। কোন এক দেবতা 'অকনম্মাৎ 'একদিন ছুইটা 
শিশু 'আনিয়! ভগবান্ বাল্সীকির নিকট উপস্থিত হন। সদ্ধঃ 
মাতৃত্তন্ত ত্যাগ করিবার বয়সে এই অদ্ভুত বালক ছুইটীকে 
দেখিয়া কেবল্ যে খধিগণের হৃদয়েই স্নেহের সঞ্চার হইয়াছিল 
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এমন নয়, কি বলিব সর্বসাধারণের মধ্যে কেহই ইহাদ্দিগের প্রতি 
নেহদৃষ্টি না করিয়া থাকিতে পারেন নাই। 

বনদেবতা । বালক ছুইটীর নাম জানা আছে কি? 

আত্রেয়ী। সেই দেবতাই তাহাদের নাম “কুশ লব” বলিয়া 

জানাইয়াছিলেশ, এবং তাহাদের কি প্রকার সামর্থ্য তাহাও জ্ঞাপ।* 
করিয়াছিলেন । 

বনদেবতা। কি প্রকার সামর্থ্য? 

'আত্রেয়া। জন্মকাল হইতেই নাকি তাহার! সেই রহস্তপূর্ণ 
জস্তকাস্্ সকলের বিময় সবিশেষ জ্ঞাত আছেন । 

বনদেবতা । তবে ত বড় আশ্চর্যের বিষয় বলিতে হইবে। 

* আর্রেয়ী। তারপর ভগবান্ বা্মাকি দেই দুই বালককে 
অতিসাবধানে সংরক্ষণ পূর্বক তাহাদ্দিগের ধাত্রীকর্্ম হইতে 

আরম্ভ করিয়া চুড়াকাধায সম্পন্ন করাইয়া পরে তাহাদের 

্রয়াবিষ্ঠ ব্যতীত সাবধানে সমুদয় শাস্্থ পড়াইয়াছিলেন। 

পরে তাহাদের একাদশ বৎসর বর়ঃক্রম কালে ক্ষত্রোচিত বিধি 

অনুসারে বেদত্রয় শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিয়াছেন, সুতরাং 

এমন সকল মেধাবান্ বাঁলকদিগের সঙ্গে আমাদিগের মত 

অল্পবুদ্ধি জনের কি সহ-অধায়ন সম্ভবপর হয়? কেননা, গুরু 

বিজ্ঞকে যেরূপ যত্বে শিক্ষা দিয়! থাকেন, মুর্খকেও সেই একই 

ভাবে বিদ্যা বিতরণ করেন; এমন নয় ষে, তিনি পাজ্জ বুঝিয়! 
জ্ঞান উৎপাদনে সহায়তা অপবা ব্যাথাত করেন। তবে ষে 
ভবিষ্যৎ ফলাফলে এত পার্থক্য দেখা যায় তাহার কারণ এই 
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যে, নির্শল মণি ষে ভাবে প্রতিবিস্ব গ্রহণে সমর্থ, মৃৎ্খণ্ডের সে 

ক্ষমতা নাই । 

বনদেবতা ॥ এই প্রতিবন্ধকের কথা বুঝি বলিতেছিলেন ? 

আত্রেয়ী। শুধু ইহা কেন? আরো আছে। 
বনদেবতা | আর আবার কি? 

'আত্রেয়ী। একদিন নাকি সেই ব্রহ্গর্ষি মধ্যাহ্নকালে তমসা 

নদীর উপকূলে বিচরণ করিতেছিলেন, এমন সময়ে দেখিলেন-__ 

এক ব্যাধ ক্রৌঞ্চ-মিথুনের একটাকে শরবিদ্ধ করিয়াছে ।-_-ইহ। 

দেখিবামাত্র তীহার মুখ হইতে পরিশুদ্ধ অনুষ্টপ, ছন্দের এক 

অভিনব দৈববাণী নির্গত হইল, তাহার মন্ত্র এই যে,-হে নিষাদ! 

ভূমি যেমন কামাতুর ক্রৌঞ্চ্গলের একটীকে নিরপরাধে অসমসে 
বধ করিলে, তাহার জন্য সুদীর্ঘ কাল এ জগতে স্থিতি লাভ করিতে 

পারিবে না। 

বনদেবত! । কি 'মাশ্ম্য! বেদেও যে ছন্দ পূর্বে ছিল না, 

এমন নূতন ছন্দের আবিষ্কীর হইল ! 

আত্রেয়ী। সেই সময়ে স্প্রিকনা ব্রহ্মা স্বয়ং সেই খবির নিকট 

উপস্থিত হইয়। বলিলেন, “হে খষে ৷ তুমি শব্ব্রক্ম বিষয়ে চৈতন্য 

লাভ করিয়াছ। আজ ভুমি “যহাকবি” হইয়াছ, তোমার জ্ঞান- 

চক্ষুতে এখন হইতে তুমি সকলি প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ হইবে। 

অতএব রামচরিত রচনা. করিতে প্রবত্ব হও” এই বলিয়াই 
অন্তধণন করিলেন! এই দৈব আদেশেক্রমেই প্রাচেতস খধি 
প্রথমে রামায়ণ রচনা করিয়াছেন । 
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বনদেবতা । তবে আর কথা কি? সমস্ত সংসারই পণ্ডিত 
হইল। 

আব্রেয়ী। তাহাতেই বলিতেছিলাম যে আমাদের অধ্যয়নের 
মহা অন্তরায় উপস্থিত । 

বনদ্েবতা । এ ঠিক কথাই বটে। 

আত্রেয়ী। ভদ্রে! বিশ্রাম করা হইয়াছে, এখন অগন্ত্যাশ্রমে 
কোন্ পথে যাইব বলিয়া দাও । 

বনদেবতা । এই পঞ্চবটা বনে প্রবেশ করিয়া! গোদাবরীর 

তীর দিয়া গমন করুন। 

ক্মাত্রেয়ী। ( অশ্রুপুর্ণ লোচনে ) এই কি সেই তপোধন ? এই 
, সেই পঞ্চবটা ? এই সেই গোদাবরী নদী? এই প্রঅবণ গিরি ? 
আর তুমিই কি সেই জনস্তানের দেবতা বাসন্তী? 

বাসন্তী । হাঁ, এই সকলি “সই । 

আত্রেয়ী। বংসে জানকি! এই সমুদয় তোমার প্রিয় বস্তর 

কথাপ্রসঙ্গে তোমার কথা স্মরণ হইয়া মনে হইতেছে যে, 

যদিও এখন তোমার নামমাত্র এই জগতে বিদ্যমান আছে, 

তথাপি আমর! ষে আঙ্ষ তোমাকেই প্রত্যক্ষ দেখিতেছি ! 

সাসম্তভী। ( সভয়ে স্বগত ) কেন ? “নামমাত্র অবশিষ্ট আছে” 

এই কথা বলিলেন যে! (প্রকাশ্রে) 'মআরো! সীতাদেবীর কি 

কোন বিপৎপাত ঘটিয়াছে ? 
আত্রেয়ী। কেবল কি বিপৎপাত? সঙ্গে ঈঙ্গে আবার 

অপবাদও। ( কর্ণে এই এই ) 
৩১ 
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বাসস্তী। আহা ! কি নিদারুণ নিগ্রহ ! (মুঙ্ছিত হইয়া! পড়া ) 

আত্রেয়ী। ভদ্রে। আশ্বস্ত হউন? আশ্বস্ত হউন । 

বাসন্তী । হা প্রিয়সথি। তোমার কপালে কি শেষে এই 

লেখা ছিল? রামভদ্র! রামভদ্র' অথবা কেন আর মিছে 
এই নামে ডাকা! আধ্যে আন্রেয়ি! তারপর সেই অরণ্যে সীতা 

দেবীকে পরি-্যাগ করিয়া লক্ষণ চলিয়া গেলে পর 'চরছুঃখিনী 

জানকার আর কোন সংবাদ পাওয়া গিয়াছে কি? 

আব্রেয়া। না না-কিছুই না! 

বাসস্তী। আহা! কি কণ্ট! আচ্ছা অরুন্ধতী বশিষ্ঠাদি 

রঘুকুল গুরুগণের বর্তমানে এবং বৃদ্ধা রাছ্রমহিষীদিগের 'জীবদদ- 

শায় এরূপ ঘটন! কেমন করিয়া ঘটিতে পারে; এ বড় আশ্চয্যেব 

বিষয়। 

'আব্রেয়ী। গুরুদ্ন কেহ তখন উপস্থিত ছিলেন না। 

তীহারা সকলেই খধ্শঙ্গের আশ্রমে যজ্ঞ দর্শন করিতে গিয়া 

ছিলেন। সম্প্রতি যজ্ঞ সমাপ্ত হইলে পর যখন মুনিবর তীহা- 

দিগকে যথাবিহিত সম্মান পুরঃসর বিদায় দিয়াছিলেন তখন 

ভগবতী অরুন্ধতী বলিলেন যে তিনি আর বধূ শৃন্গ অযোধ্যা 

পুরীতে প্রবেশ করিবেন না । রামচন্দ্রের মাতৃগণও সেই “কথার 

সম্পূর্ণ অনুমোদন করাতে ভগবান্ বশিষ্ঠ একটা পবিত্র সন্কল্প 

করিলেন যে তিনি সকলকে লইয়! বাল্সীকির তপোবনে গিয়া বাস 

করিবেন। | 

বাসন্তী । তারপর রাজ! রামচন্দ্রের বর্তমান সংবাদ কি? 
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আত্রেয়ী। এখন তিনি অশ্বমেধ য্ঞানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত । 
বাসস্তী। হা! কপাল ইহারি মধ্যে পুনরায় দারপরিগ্রহও 

করিয়াছেন ? 

'আত্রেয়ী। আঃ অমন কথা বলিবেন না। 

বাসভ্তী। তবে যজ্ঞে মহারাজের সহ্ধন্মচারিনী কে হইলেন ? 

'আত্রেয়া। আমাদের সাধবী সীতার স্বর্ণময়ী প্রতিসুত্তি। 

বাসস্তী। দেবি। কি আর বলি? মহৎ লোকের চরিত্র- 

মহিমা বোঝা ভার! কখন ইহাদের চিত্ত বত অপেক্ষাও কঠিন, 

কখনও বা কুস্থুম অপেক্ষাও লুকোমল। 

আত্রেয়া! ভারপর, সেই অশ্বকে ঘথাশাস্ম সংস্কারশুদ্ধ 

করিয়া ্বচ্ছামত বিচরণ করিতে দেওয়! হইয়াছে । কুমার 
লক্ষণের পুত্র চন্দ্রকেতুকে আবার সেই অশ্বের রক্ষক নিযুক্ত 

করিয়া ততৎসঙ্গে টস» সামন্ত এবং দিব্যান্স সকলও প্রেরণ করা 

হইয়াছে । 

বাসন্তী । (সন্মেহে অঞ বিসজ্ঞন করিতে করিতে ) ইহারই 

মধ্যে কুমার লক্মণেরও পুত্র জন্মিয়াছে? আহা এই স্সমাচার 
শুনিয়া যেন পুনরায় জীবন লাভ করিলাম । 

তআত্রেয়ী। এই সময়ে এক ব্রাঙ্গণ একদিন তাহার মৃতপুত্র 

ক্রোড়ে লইয়া শোকার্ত-হৃদয়ে বক্ষে করাঘাত করিতে করিতে 

রাজদ্বারে আসিয়া “মৃত্যু হইতে রক্ষা করুদ;, রক্ষা করুন” : 

এই ঘোষণা র্রিতেছিল। তখন দীনবৎসল রামচন্দ্র 

ভাবিতে লাগিলেন যে, রাজধর্শ-পালনে ব্যতিক্রম না হইলে 
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কখনও প্রজাদিগের মধ্যে এইরূপ অকাল-মৃত্যু ঘটিতে 

পারে না। এমন সময় অকন্াৎ আকাশে এই দৈববাণা 

হইল “শস্বক নামে এক শুদ্র এই পৃথিবীতে তপস্তা 

করিতেছে, অতএব এই অনধিকার চচ্চার অন্ত হে রাম! 

ভুমি ইহাকে বধ করিয়া এই ব্রাহ্গণ-পুত্রের প্রাণ রক্ষা কর !” 

এই বাণী শ্রবণ করিয়া রাম সশস্্ পুস্পক রথে আরোহণ 

পূর্বক সেই শুদ্রের অন্বেষণের নিমিত্ত দিক্ বিদিক ভ্রমণ 
করিতেছেন । 

বাসন্তী । শুনিয়াছি, সেই শূদ্র শম্ধক এই জনস্থানেই 
তপন্তায় শিরত আছে, তবে কি রামভদ্রের আবার এই বনেই 

আগমন হইবে ? 

আত্রেরী। ভদ্রে। এখন তবে যাওয়া যাক? 

বাসন্তী । আধ্যে আঞেয়ি । তা বেশ কথা । স্ষ্যের উত্তাপও 

ক্রমশই প্রথর হইতেছে, কাজেই দেখুন এই সময়ে গোদাবরী- 

তীরে যে সকল বৃক্ষে ফুল ফুঁটিয়াছিল, হক্তিগণ আসিয়া তাহাতে 

আপনাদিগের গণগুস্থল সংঘধণ করাতে কম্পিত হওয়ায় সেই 

সকল পুষ্প স্থলিত হইয়া যেন সেই পুণাসলিলাকেই অর্চনা 

করিতেছে । আরও দেখুন, পক্ষীদিগের আবাস এহ, বৃক্ষ 
সকল হইতেই বিহঙ্গমগণ আহার্য্য অন্বেষণ করিতে করিতে 

কোটর হইতে বাহিরে আসিয়া কেমন ছায়ায় বপরিয়া আপনা- 

দিগের চঞ্চত্বারা ভূমি খনন পূর্বক কীট পতঙ্গ সকল বাহিরে 

'আনিতেছে। এ সময়ে পারাবত ও কুকুটগুলিও কেমন অব্যক্ত- 
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মধুর ধ্বনি করিয়া যেন এই জগদ্বন্দনীয়ারই বন্দনায় নিযুক্ত 

আছে। 

ইতি উভয়ের নিজ্ঞমণ। 

বিদ্বস্তক শেষ। 

খড়গ হস্তে রামচান্দ্রের প্রবেশ । 

রাম। রে আমার দক্ষিণ হস্ত। এক্ষণে তুমি সেই মৃত 

বাঙ্গণ পুত্রকে পুনজ্জীবিত করিবার নিমিত্ত এই শৃদ্র-শিরে 

সোমার শাণিত কৃপাণ নিক্ষেপ কর । কেননা, যে রাম আপনার 

তার্ধ্যাক্ষে অন্তঃস্বা জানিয়াও নির্বাসিত করিতে পারিয়াছে, 

তুমিত তাহারই 'অঙ্গ-বিশেষ। সুতরাং তোমার 'আবার জীবে 

করুণ! কি? 

( একটু প্রহার করিয়া ) প্লামের উপযুক্ত কার্ধা ত করা হইল, 

এখন সেই ব্রাহ্মণশিশু প্রাণ পাইবে কি? 

প্রবেশ করিয়া । 

দিব্যপুরুষ। দেবের জয় হউক। বমের দণ্ড হইতে 

অভয়দাঁতা স্বয়ং আপনি থা দ্বারা আমার. শিরশ্ছেদনে 

প্রবৃত্ত হওয়ায় এই শিশুও বীচিয়া উঠিল, আর আমারও এই 

মহাগ্রৃতি লাভ হইল। 'আজ সেই শম্বথক আপনার চরণে 

মস্তক অবনত করিতেছে । তাই বলি, মহৎ জনের সঙ্গলাভে 

যদি মৃত্যুও 'হয় তাহাও পরিণামে পরিক্রাণের কারণ হইয়া 

থাকে ! ৮ 

রাম। যাহা যাহা! ঘটিল সমস্তই আমার বিশেষ প্রীতিকর 
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বলিয়। জানিবেন। এখন কঠোর তপন্যার ফল ভোগ করুন । 

যে তেজোময় ব্রদ্দলোকে নিয়তই স্থখ শান্তি বিরাজ করিতেছে, 

আপনি আপনার পুণ্য-সাধনার ফলে যুগ যুগান্তর ব্যাপিয়! সেই 

লোকে বাম করুন। 

শন্বক। ইহা আপনারই চরণের অনুগ্রহ_তপস্তার মহিমা 

নহে। অথবা তপন্তার দ্বারাই এই উপকার হইয়াছে। 

তাহা না হইলে, যে ভূতনাথ জগতের রক্ষিত--যাহাকে তাবৎ 

বিশ্বজন 'অনেষণ করে, এ্য়ং তিনিই আমার মত নরাধমের 

সন্ধানে শত সহত্র যোজন ন্মতিক্রম করিয়া কোথায় সেই 

অযোধ্যা হইতে এই আমাদের দণগডকারণো আসিয়া উপস্থিত 

হইয়াছেন। হইতা শিেপশ্কার ফল বাতীত আর কি হইতে 

পারে? 

রাম! একি দঞ্কারণ্য £ (চারিদিকে চাহিয়া ) তাই ত 

কেমন ক্িপ্ধ মনোহর নীলিমা, আবার কোথাও ব1 সম্পূর্ণ নীরস 

ভীষণ নিঞ্জন দৃশ্য । স্তানে স্তানে নিঝরিনার ঝম্ ঝম্ বঙ্কারে 

দিগৃদিগন্ত মুখরিত । আশে পাশে আশ্রম, গিরি-নদী সমাকীর্ণ 

বুতৎ বনরাজি শোভা পাইতেছে “দখিয়া পূর্বপরিচিত দগুকারণ্য 

বলিয়াই যেন আমার মনে হইতেছে । 

শশ্গক। দণ্ডকাই বটে। কথিত 'মাছে, এই স্তানেই নাকি 

নির্বাসিত হইয়া ভগবান্ চতুর্দশ-সহঙ ভীমকর্্া রাক্ষসকে 

এবং খর দূষণ ও ব্রিশিরা নামক তিন ওয়ক্কর দুদ্ধর্য বীরকে 

রণে বধ করিয়াছিলেন । তাহাতেই এই সিদ্ধক্ষেত্র অনস্থান 
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আমাদের মত ভীরু জনের পক্ষেও নির্ভয়ে বিচরণের যোগ্য 
হইয়াছে। 

রাম। ওহো! এ কেবল দণ্ডকারণ্য নয়, জনস্থানও বটে। 

শম্বক। আন্তে হা! এই সকল গিরিগহ্বরে সর্বদা 
এমন সকল হিং উন্মত্ত জন্ত বাস করে যে, দেখিলে ভয়ে 

শিহরিয়া উঠিতে হয়। সমগ্র দক্ষিণ দিক্ ব্যাপিয়া জনস্থান 
পর্যন্ত এই মহারণা বিস্ৃত হইয়া আছে। তাহাতেই ইহার 

কোন কোন স্থান সম্পূর্ণ নিঃন্তবঃ আবার কোথাও হিংস্র জন্ত- 

গণের ঘোর গঞ্জনে কম্পিত। মাঝে মাঝে নিক্িত অজগর- 

গণের গভীর শ্বাস প্রশ্বাসে দাবানল প্রজলিত হইয়া উঠিতেছে 
এবং গিরিগহবরের অভ্যন্তরে এই সকল মহাসর্পের গাত্র হইতে 

ঘন্মরূপে বিগলিত হইয়া যে সামা সলিল সঞ্চিত হইয়! আছে, 

তাহাই আবার তৃষান্ত রুকলাসেরা পান করিয়া পিপাসা 

মিটাইতেছে। 

রাম। এই ত সেই খর রাক্ষসের বাস-গৃহ দেখিতেছি। 

এই সকল দেখিয়! শুনিয়া আবার সেই পুরাতন সকল কথাই 

মনে পড়িতেছে, আর বোধ হইতেছে যেন অতীত ঘটনা সকল 

একে একে আমার চক্ষুর সন্মুথে আসিয়া উপস্থিত (চারিদিকে 
চাহিয়া ) বৈদেহী বনে বাস করিতে বড় ভাল বাসিতেন । এই 

সেই বন, ইহা অপেক্ষা তয়ঙ্কর শোককারণ কি হইতে পারে? 
(অশ্রু বিসজ্জন করিতে করিতে । ) 

“আমি আবার তোমার সঙ্গে সেই. মধুগন্ধ-পরিপূর্ণ বনে 
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গিয়। বাস করিব” ইহা কল্পনা করিয়াই যে প্রেমময়ীর হদয় 

প্রেমে উৎফুল্ল হইয়া উঠিত, সে হৃদয়ের গভীর ন্রেহের কি 
পরিমাণ হয়? অথব| প্রিয়জনের কেবল সঙ্গন্থখই যে মনের 

সকল ছুঃখ দুর করিয়া দেয়! তাই বলি ধে যাহার বাঞ্চিত, 
তাহার পক্ষে সে যেন কি এক অপূর্ব বস্তু । 

শন্ধক। যাক! এই দক্ষিণারণ্যের বিষয়ে আর অতি 

বিস্তারে প্রয়োজন নাই। এক্ষণে হে মহান্থভব ! সম্মুখে এই 
প্রশান্ত গন্তীর মধ্যমারণ্য একবার 'অবলোকন করুন! 

ইহার চারিদিক কেমন ঘন গ্যামল সুন্দর পর্বত-শ্রেণীতে পরি- 

বেষ্টিত হইয়া 'আছে; এই নিবিড় বনমধ্যে মৃগযুথ সকল দেখুন 

কেমন নিয়ে বিচরণ করিতেছে । আবার মধ্যে মধ্যে পুম্পিত 

বেতস-লতার আশ্রয়ে বসিয়া বিহঙ্গমগণ মনের আনন্দে কুজন 

করিতেছে আর তাহাদের কম্পিত পক্ষ তাড়নায় ফুল্প কুন্থমদল 

স্বলিত হইয়া নিরে গিরিনদার জলে যেমন পতিত হইতেছে, 

অমনি সেই সকল শ্বচ্ছ সুশীতল সলিল ন্গিদ্ধ-কুস্থম-সৌরভে 

সুবাসিত হইয়া উঠিতেছে। 

কেবল তাও নয়, পার্স্থিত জন্ববুক্ষের পক ফল সকল আবার 

টপ. টাপ, শবে সেই জলে পড়িয়া কল্লেলিনীদিগের কল কল 

মধুর ধবনিকে কেমন মুখরিত করিয়া তুলিতেছে! আরও দেখুন, 
এই সকল গিরিগত্বরের অভ্যন্তরে থাকিয়া ভল্ল কগণ মুহমুঃ 
বিকট ঘৃৎকার করিতেছে, আর তাহাদের সেই ঘোর রব প্রতি- 
ধ্বনিত হইয়া এ স্থানের গাম্ভীর্যকে কেমন ভীষণতর করিয়া 
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তুলিতেছে। অন্যদিকে আবার বন্য হস্তিগণ যতই শল্লকী-রক্ষের 
শাখাসমূহ বিদলিত করিয়া চলিয়া যাইতেছে, ততই সেই সকল 

ছিন্ন গ্রন্থি হইতে শ্সিষ্ধ সুণীতল ক্ষীরশ্রাব হইয়৷ স্থগন্ধে চতুর্দিক্ 
আমোদিত করিয়া দিতেছে। 

রাম। (( বাম্পপূর্ণনেত্রে ) হে ভদ্র! আপনি এক্ষণে এই 

পুণয-লোক পরিত্যাগ পূর্বক দিব্যলোক প্রাপ্ত হউন এবং 
'আপনার পথ মঙ্গলময় হউক । 

শন্ধক। মচ্ছা' তবে আমি সেই বেদজ্ঞপুরুষ 'অগন্তয 
খষিকে অভিবাদনপূর্বক নিভাধামের অনুসরণে প্রবুত্ত হই । 

১ নিক্ষান্য। 

* রাম। 'আজ আমি আবর সেই বনে আসিলাম,_-যেখানে 

অনেক দিন বাস করিতে করিতে বাহিরে বানপ্রস্থধর্্মাবলম্্ী 

হইয়াও 'অন্তরে গৃহস্থাশ্রমের সারনুখ সম্ভোগ করাও আমার 

ভাগ্যে সম্ভবপর হ্ইয়াছিল। কেননা, সেই সর্বস্থখদায়িনী 

মামার মলোরঞ্জিনী যে আমার সঙ্গে ছিলেন। আবার সেই 

শৈলশ্রেণাতে ময়ুরগণের কেকারব) সেই বনস্থলীতে মত্ত 
হরিণের ত্বরিত গমন ; সেই নয়নতৃপ্তিকর বেতসলতার এবং 

স্যাম সিদ্ধ নিচুল বুক্ষ-পরিবেষ্টিতি তটিনীর তট সম্পদ; এই 
প্রশ্রবণ-গিরি ! দূর হইতে দেখিলে ইহাকে মেঘমালা বলিয়! 

ভ্রম হয় । 'ইহারই পাদদেশ বিধৌত করিয়া পুশাতোয়া গোদাবরী 

মৃছ্মন্দ আ্োতে * বহিয়। যাইতেছে । এই শৈলবরের উচ্চ 

শিখরেই ত গুধরাঁজের বসতি ছিল, আবার ইহারই পাদমূলে 
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কুটীর নির্মাণ করিয়া আমরা সুখে কাল কাটাইয়াছিলাম। এই 

পঞ্চবটার তরুলতা সকল তখন আমাদেরই সেই নিগুঢ প্রণয়- 

ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়াছিল বলিয়াই যেন আজ তাহারা স্পদ্ধা- 

ভরে সেই রহস্ত কথা বাক্ত করিতে ব্যস্ত। এই খানেই আবার 

প্রিয়ার প্রিয়সখী বাসন্তী বাস করিতেন । হায় আজ রামের 

কি উপস্থিত হইল ? 

মাজ জানিনা কেন অন্তরে বিষের ধারা প্রবল বেগে প্রবা- 

হিত হইয়া, আমার মন্ত্ে এক দারুণ শেল বিদ্ধ করিয়া দিতেছে । 

ব্ৃদিন পরে আবার এই সকল প্প্রিয়দ্শন স্থান প্রতাক্ষ করিয়। 

আমার রুদ্ধ শোকাবেগ উচ্ছুমিত হইয়া উঠিতেছে। , অঙ্গ 

অবশপ্রায়! তবুও আবার দেখিবার সাধ; কি করি? অথবা, 

ইহারা যে আমার পুর্ব-স্ুখের স্মৃতির নিদর্শন, আমার এমন 

সুহাদগণকে দেখব না ত যাইব কোথায় ঃ তবে দেখিব-_-আরও 

দেখিব। আহা । ইহাদের কত অবস্থান্তর ঘটিয়াছে' 

যেখানে তখন ছিল তর শর নাহিনা টিনা, আন্দ তাহার 

পরিবর্তে সেথানে দেখি তট নাধিয়াছে--সৈকতভূমি। 
তখন যেখানে দেখিয়াছিলাম গ্যাম নিবিড় বিটপিশ্রেণা, 
আজ সেখানে আর হাহাদের চিষ্কও খ,জিয়া পাই না! বলিতে 

কি, যদি আমার চিরপরিচিত পুরাতন অবিনশ্বর এই অদ্রিগণ 

নিত্য কাল একই নিশ্চল ভাবে দাঁড়াইয়া থাকিয়। আমাকে 

মাজ আশ্বস্ত না করিত, তবে এত কাল পরে'মআসিয়া এ সকল 

স্থান ঠিক চিনিতে পারিতাম কি না সন্দেহ! কিন্তৃহায়। ভুল 
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করি আর যাই করি, পঞ্চবটার প্রতি অন্তরের টান ত কোন 

মতেই ছাড়াইতে পারিতেছি না; তাইত সে স্রেহ যেন আমাকে 

বলপুর্বক তাহার দিকে টানিয়া লইয়া! যাইতেছে । ( করুণভাবে ) 

এই পঞ্চবটা বনেতেই আমি 'আমার প্রিয়দর্শনার সহিত একত্র 
অনেক দিন এত স্থে কাটাইয়াছিলাম তে পরে আপনার 

আবাস-ভবনে ফিরিয়া গিরাও সে সকল সুখের স্মৃতি লইয়াই 

যেন ত্রজনে মহা-মানন্দে গুহধর্ম রক্ষা করিতেছিলাম। আজ 

সে প্রণয়িসগলের একজনকে হারাইয়া একা হতভাগ্য রাম 

কেমন করিয়। এই পগ্বটাতে পুনঃ প্রবেশ করিবে, অথব! পাশ 

কাটাহয়। গিয়! ইহার প্রতি অযথা অসন্মানই বা দেখাইবে কি 

“করিয়। ? 

( প্রবেশ কার্য ) 

শ্ক। দেবের জয় হউক! দেব' আমার প্রমুখাৎ 

ভগবান্ 'অগস্ত্য আপনার এ স্থানে আগমন-বাত্তা শুনিয়া, 

আপনার প্রতি তাহার এই আদেশ জানাইয়াছেন যে; বৎসলা 

লোপামুদ্রা আপনার রথ হইতে নির্বিত্রে অবতরণের নিমিত্ব 

সকল প্রকার মঙ্গলাচরণ সমাধা করিয়া এক্ষণে অগ্ঠাহ। আশ্রম- 

বাসিগণের সহিত আপনার দশন প্রতীক্ষা করিতেছেন । অতএব 

অনুগ্রহ পূর্বক তথায় গমন করিয়! তাহাদ্দিগের মনোবাগ্ পূর্ণ 
করুন। তাহার পর, দ্রুতগামী পুম্পক রথে স্বদেশে প্রত্যাবন্তন 

পূর্বক মশ্বমেধ যক্ঞানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইবেন । 

বাম । ভগবানের আজ্ঞা! শিরোধাধ্য | * 
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শন্বক। এ দিকে তবে পুম্পক-রথ লইয়া যাইতে যহা- 

রাজের আজ্ঞা হউক । 

রাম। ভগবতি। পঞ্চবটি। গুরুজনের আজ্ঞা 'অলঙ্বণীয় 

জানিয়া আপনার প্রতি যথোচিত সম্মান প্রদশনে রামের যে 

ক্টী রহিয়! গেল, ন্রেহ গুণে তাহ! ক্ষম। করিতে অনুমতি হয় । 
শন ক | দেব। দেখুন। দেখুন! এই ক্রোধাবত-গিব্রির 

কুপ্জবনে বাস করিয়া পেচকগুলি পৃত্ঘু২ এই অবাক্ত শব্দ 

করিতেছে, মার বারুবেগে “নম বিকট রব গুহারন্ধে, প্রবেশ 

করাতে আরও ভয়হ্কর শোনা যাইতেছে । তাহাতেই ত্রাসে 

সেই বৃক্ষবাসী কাঁকবংশ একেবারে নিশ্চল হইয়া বসিয়া আছে। 

আবার লীগে ইতগ্ততঃ চলিহ মমুরগণের কজন গুনিয়া পুরাতন 

বটবৃক্ষের কাণ্ডের ভিতরে সর্পগোষ্ঠী মহা উৎকণ্ঠা ভোগ 

করিতেছে। 

আবার দেখুন । এই সকল দক্ষিণদিগ্বর্তী গিরির গহনরে 

গোঁদাবরার বারিরাশি প্রবেশ করিয়া কেমন গদগদ মধুর ধবনি 
করিতেছে । ইহাদের শ্িণরদেশ সর্দাই মেঘাচ্ছন থাকায় 

কেমন গ্াামল-সুন্দর শোভা ধারণ করিয়া আছে। চারিদিক 

হইতে গিরিনদা সকল কলকল রবে প্রবাহিত হইয়া একে 

অগ্গের ঘাতগ্রতিঘাতে বিক্ষোভিত এবং বিতাড়িত. হইয়া মহা 

কোলাহলে সেই গভার পুণ্য-সঙ্গমকে উদ্বেল করিয়া তুলিতেছে। 
নিক্ষান্ত। 
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তমসা ও মুরলা-নন্দীদ্বধের প্রবেশ । 

“ তমসা । সখি মুরলে ! "অত বাস্তসমস্ত কেন ? 

মুরলা । ভগবতি তমসে! ভগবান্ অগস্তোর পত্ৰী লোপা- 

মুদ্রা "আমাকে পাঠাইয়াছেন-_-নদীশ্রেষ্ঠা গোদাবরীকে জিজ্ঞাসা 

' করিয়া আসিতে-_-ধে, বপূৃকে সেই বনে ত্যাগ করিয়া আসিবার 

পরে আর তিনি তাহার সংবাদ কিছু রাখেন কিনা? কেননা” 

তিনি বলিলেন, “তাহার পর হইতে শ্রীরামচন্দ্রের দশা যে কি 

হইয়াছে তাহা আর বলিবার নয়! অতি ধীরপ্ররৃতি বলিয়াই 

বাহিরে কিছু প্রকাশ পায় না। নয় তযেমন উষধপূর্ণ ভাণ্ডের 
মুখ বন্ধ করিয়! উহাকে অশ্রির উত্তাপে নিক্ষেপ করিলে উহার 

'অভান্তরস্থ বস্থ ক্রমশঃ পরিপক্ক হইতে থাকে* কিন্ত বাহিরে 

কিছুই লক্ষিত হয় না, রামচন্দও সীতাশোকে ঠিক তেমনই 
ভাবে দগ্ধ, হইতেছেন। রঘৃপতির সেই ক্ষীণ দেহ দেখিয়া 
ধাষিপত্রীর মহা! আতঙ্ক উপস্থিত হইয়াছে । সম্প্রতি নাকি 

রামভদ্র শম্বককে বধ করিয়া অযোধ্যায় ফিরিয়। আসিতেছেন, 
স্কৃতরাং অবস্থাই সেই সকল স্বান আবার" অতিক্রম করিবেন । 
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তখন বধু সঙ্গে ছিলেন, আর এখন সেই বধকে এই ভাবে 

ত্যাগ করিয়াছেন । মহাসংযমী হইলেও এ সকল সময়ে এ 

অবস্থায় কিসে কি প্রমাদ ঘটায়, এই তাহার দিবানিশি ভাবনা | 

অতএব ভগবভী গোদাবরীকে বলিতে বলিয়াছেন “হে 

পুণ্যসলিলে! আপনি রামভদ্রের প্রতি প্রসন্ন হউন। যখনই 

াহাকে নেকে মুহামান হইতে দেখিবেন, তখনই আপনার সেই 

স্ুবাসিত শীতল ক্সিক্ধ সলিল-ধারায় তীহার জীবন সঞ্চার 

করাইবেন, এই নিবেদন” । 

তমসা। ন্সেহের উপনক্ত কথাই বটে' জাবন-সপগারের 

ব্যবস্থাতেও সেই একই অসাধারণ মহন্বের পরিচয় দিতেছে, 

আর বামভদ্রও ত আজ নিকটেই বউমান | 

মূুরলা। মেকি রকম? 

তমসা। তবে বলি শোন। সেই বাল্পটীকির নপোবনে 

সীতাদেবীকে রাখিয়া লক্্মণ চলিয়া 'মাসিলে পর নাকি জানকীর 

প্রসববেদনা উপস্থিত হয়। তিনি সেই বেদনায় কাতর 

হইয়া বড় হতথে গঙ্গার বক্ষে নাঁপ দিয়! পড়েন । সেই জলমধোই 

তাহার ছুইটী পুত্রসন্তান প্রন্ছত হয়। তখন ভগবতী পৃথিবী 

এবং ভাগারথা নাকি তথায় আবিভূতি হইয়া তাহাকে পরম যদ্দ 

সহকারে একেবারে পাতালপুরী লইয়া যান এবং স্তন্ততাযাগের 

পরে সীতার সেই শিশ্বদ্বয়কে স্বয়ং গঞ্গাদেবী লইয়া গিয়া 

বাল্সীকি মুনির হান্তে সমর্পণ করিয়া আইসেন । 

মুরলা। € একটু বিস্ময়ের সহিত ) ত৷ দেখুন ! এই সকল মহৎ 
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লোকের বিপদের সময়ও কেমন আশাতীত উপায় আসিয়া 
আপনি উপস্থিত হয়ঃ তাহাতেই এতাদৃশ মহান্ুভব ব্যক্তিরাও 
সাহাষা করিয়া থাকেন । 

তমসা । সম্প্রতি গোদাবরীর নিকট শন্বক-বধের নিমিত্ত 

রামচন্দ্রের জনস্থানে আগমনবার্তী শুনিয়া পুজনীয়া লোপামুন্্রা 

যাহা আশঙ্কা করিয়াছিলেন, স্রেহ-পরবশ হইয়া ভগবতী 

ভাগীরথীও ঠিক তাহাই মনে করিয়া গৃহস্থ ধর্মের কোন 

আচার অনুষ্ঠান করিবার ছলে সম্প্রতি সীতাদেবীকে সঙ্গে করিয়া 

গোদ!বরী দর্শনে আগমন করিয়াছেন । 

মুবলা । তা ভগব্তভী বেশ সদবিবেচনার কাধ্যই করিয়া- 

“ছেন। কিন্থ রামচন্দ্র নাকি রাজধানাতে থাকিয়া রাজধর্ম্ম- 

পালনে আপনাকে এমনি নিম রাখিয়াছেন যে, তীহাঁর আর 

চিত্তুচাধলযের কোন লক্ষণ দেখা যায়না । তবে শোকসন্তপ্ত 

হাদয়কে কঠোর সংযমে স্থির রাখিতে পারিলেও এই পঞ্চবটা 

দশন করিয়! আবার তাহার কি ভাব ঘটে, কে বলিতে পারে? 

দি তাহাই হয়, তবে সীতাদেবীর দর্শশ কেমন করিয়া যে 

রামভদ্রের সাস্বনার কারণ হইবে, তাহা ত কৈ ঝুঁঝতে 

পাঁরিলাম লা! । 

তমসা । ভাগীরধী দেবী কি আর এ সমস্ত না ভাবিয়। 

চিন্তিয়া কিছু বলিয়াছেন? তিনি সীতাদেবীকে জানাইলেন 

“বৎসে সীতে!। অআযুম্সান্ কুশ লবের ত ভগবৎকপায় অদ্য দ্বাদশ 

বৎসর পুর্ণ হইল, এক্ষণে ইহাদের .“সংখ্যামঙ্গল' সংস্কার 

৪৫ 



উত্তররামচরিত । 

আবশ্যক । অতএব পুরাতন রাজবংশের শ্বশুরফুলের জন্মদাতা 

সেই ভগবান্ হুধ্যদেবকে স্বহস্তে পুষ্পচয়ন করিয়া অচ্চনা করা 

আজ তোমার কর্তব্য। আবার ইহাও বলিয়া রাখি যে, এই 

পৃথিবীতে ে সকল বনদেবতা বাস করেন, আমাদের তপোঁবলে 

তাহারা পধ্যন্ত তখন তোমাকে দেখিতে পাইবেন না, ছার 

মর্ত্যধামের লোকের কা ত দূরে থাক্।” এই বলিয়া! আমার 

প্রতি আদেশ করিলেন “তমসে বধূ জানকীর তুমিই প্রধান 

প্রিয়পাত্রী, 'অতএব তুমিই ইহার সঙ্গিনী হও ।” সম্প্রাতি তবে 
যাই, তাহার আঁজ্ঞ। পালন করি গিয়ে । 

মুরলা। মাচ্ছা। আমিও ভগবতী লোপামুদ্্রাকে , এই 
কথ! জানাইয়। 'আসি। তাইত! রামভদ্র যেন এই দিকে 

আঙসিতেছেন মনে হইতেছে । 

তমসা। আর এইদিকে দেখ, গোদাবরী-হ্রদ হইতে কে 

বাহিরে আসিতেছেন। এই দে শোক কাতর বিবর্ণ মুখের 

আশে পাশে 'আনুথালু কেশগুচ্ছ আসিয়া! পড়িয়াছে, তাহাতেই 

বা এ মুখের কি মাধুর্যা ফুটয়া! উঠিয়াছে। আহা ! মর্মমবেদন। 

যেন মুর্িমতা হইয়া এ দেহ "আশ্রয় করিয়া আছে তাই এই 

জানকাকে বনে 'মাসিতে দেখিয়া মনে হইতেছে, যেন সাক্ষাৎ 

বিরহব্যথাই বুঝি চলৎশক্কি লাভ করিয়াছেন । 

মুরল! । ভাহাতেই শরতকালের উগ্র উত্তাপ; যেমন 

কেতকীর অভান্তরস্থিত পত্রগুলিকে সন্তপ্ত ' করিয়া তোলে, 

তেমনি এই নিদারুণ "দীর্ঘ বিরহব্যথা ইহার এমন স্সিদ্ধ মনোহর 
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ক্ষীণদ্দেহ-পল্পবকে বৃক্ষ হইতে ছিন্ন করিয়া কি বিষম মর্ম 
পীড়াতেই না দগ্ধ করিতেছে দেখ ! 

তি উভ/য়র প্রস্থান । 

নেপথা 

“কি দৈব ছুবিপাক ! কি অনর্থ 1” 

€ শু'নষ। বৌৃঙলী হইয়। পুষ্পহস্তে সীভার প্রবেশ) 

সীত। । কেমন মেন মনে হইতেছে, আমার প্রিয়সথা 

বাসস্তী কথ! বলিতেছে | 

ৃ ( আবার শেপগো ) 

“বীযা। কি হবে। সীতাদেবী যে চঞ্চল করিশিশুকে 

নিজের হস্তে শল্লকীপল্লব খাওয়াইয়৷ বড় যত্বে পুযিয়াছিলেন” । 

সীতা । তার কি হলো? 

€ আবার নেপপ্যে ) 

সেকি ন। এখন বয়€স্থ হইয়া আপনার সহচরীর সঙ্গে জল- 

ক্রীড়া করিতেছিল, কোথা হইতে এক মহাকাঁয় মত্ত হস্তী 

আসিয়া তাহাকে আক্রমণ করিল, এখন করা যায় কি? 

সীতা । আর্ধাপুত্র! আধযাপুত্র! আমার এই সম্তানষম 

শাবককে রক্ষা করুন, রক্ষা করুন। তাই ত আমি এ কি 

করিলাম? তাহাকে “আর্ধাপুত্র” বলিয়া সম্ভাষণ করিবার 

এখন আর আমার কি অধিকার আছে! অথবা অভ্যাসদোষ 

সকল অবস্থাতেই আত্মবিস্থৃতি ঘটায়! হা আর্ধাপুত্র ?- 
ইত মৃচ্ছণ। 

৪৭ 



উত্তররামচরিত । 

তমস। প্রবেশ করিয়া । 

তমসা । বসে! অধীর হইও না। 

নেপথো। 

হে বিমানরাজ । এখানেই তবে অবস্থান কর। 

সীতা । (একটু আশ্বাস্ত হইয়া ) মাগো কোথা হইতে জলপুর্ণ 

মেঘের গম্ভীর-মধুর ধ্বনির মত এই মহাধ্বনি উিত হইল! 
শুনিয়। যে আমার মত মন্দভাগিনীর ছুঃথসন্তপ্ত হৃদয়ও কেমন 

উতফুল্প হইয়া উঠিল! 

তমসা | । সন্গেহে ) অয়ি সুগ্ধে! কোথা হইতে কি একটা 

অস্পষ্ট শব হইল, আর মমনি তুমি মেঘগজ্জন শবণে ময়ূরীর 
মত একেবারে উভভলা হইয়া উঠিলে। 

সীতা! ভগবতি ' আপনি কি বলিলেন ? “অস্পষ্ট এব” ? 

আমি কিন্তু *পষ্ আ!ফ্যপুত্রের কস্বর বলিয়া বুঝিলাম । 

তমসা। তবে শুনিতে পাই শৃদ্রশঘ্বকের দণ্ড বিধানের 

নিমিত্ত ইঙ্গাকু রজবংশধর এই জনস্থানে আসিয়াছেন । 

সীতা । ভাগ্যে রাজধন্ম রক্ষায় সেই রাজার এত নিষ্ঠা। 

খপ) 

“যেখানে বৃক্দই বল, আর মুগই বলঃ সকলেই . আমার পরম 

বান্ধব ছিল। ঢগোদাবরার নিকটস্থ যে সকল গিরিনদীর 

ভীরে মামি তাহাদের নিত্য সহচরের মত বাস করিতাম 

এই না সেই সকল স্থানেই মামি আবার আসিয়। উপস্থিত 
হইলাম । রর 
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সীতা । তাইত! এ যে উধার ক্ষীণালোকে চন্দ্রের পাু- 

বর্ণের মত আজও শীর্ণদেহে ক্লি্ট কমনীয় কান্তি ধারণ করিয়া 

আমার আধ্যপুত্রই এ দিকে আসিতেছেন। দেবি। আর 

ঠাড়াইতে পারিতেছি ন। যে, আমায় ধরুন ! 
( বাঁলতে বহ্িতে মুচ্ছ'1 )। 

তমসা । ( ধরিয়। ) বসে! আকুল হইওন| | 
নেপথ্যে 

*এই পঞ্চবটা দর্শনে আমার নিরদ্ধ শোকাগ্নি যেন সহসা! ধুম 
উদশীর্ণ করিয়া মোহান্ধকারে আমাকে একেবারে আচ্ছন্ন 

করিয়া ফেলিল ; হ! ! প্রিঘ়ে জানকি ! 

তমসা। (স্বগত ) গুরুজন যাহা আশঙ্কা করিয়াছিলেন, 

তাহাই হইল দেখিতেছি। 

সাতা। (একটু স্থির হইয়া ) আহা ! এমন হইল কেন? 

€ আবার নেপথো )। 

হাদ্দেবি। হা! আমার দণ্তকারণ্য-বাস-সহচরি ! হা! 

বিদেহ-রাজপুত্তি ! ( বলিতে বলিতে মুচ্ছিত )। 

সীতা । হায় এ কি হইল! এই হুতভাগিনীর উদ্দেন্তে 

আজ 'আধ্যপুত্রের এমনি দশাবিপধ্যয় ঘটিল যে, তিনি শু 

নীলোতৎপলের মত শোকে মুহযান হইয়া এফেবারে ধরাশায়ী 

হইলেন ! ভগবতি! তমসে! আধ্যপুত্রের প্রাণ রক্ষা করিয়া 

আমাকে বাচাও নয় & মরিলাম । ( পঙ্দতলে পতন )। 

তমসা ॥। হে কল্যাণি! তোমার সেই অনুরাগপূর্ণ কর- 
৪% 
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স্পর্শই যে রাষচন্ত্রকে পুনজীবিত করিবার একমাত্র উপায়, 

অতএব একবার নিকটে গিয়া তীহাকে সঞ্জীবিত করিয়া 

আইস। 

সীতা । কপালে যাহা থাকে থাকুক! একবার ভগবতীর 

আন্তা পালন করা যাক্। ( সীতার স্পর্শে রামের আনন্দোচ্ছাস )। 

সীতা । ত্রিলোকনাথের দেহে আবার চৈতন্ত-সঞ্চার 

হইল বুঝি! 
রাম। অহো' এ কি দেবলোক হইতে হরিচন্দন-রপ়নের 

সুধাধারা দেহে বহিয়া গেল? লা, নভোমগুলের শশাঙ্কলেখাকে 

সহস! নিম্পীড়িত করিয়া তাহারই ক্সিগ্ধ ক্ষীরম্রাবে এ আঙ্গ ধৌত 
করা হইল? না? কি মুক্তিমান্ সম্তাপহারী কোন স্বণীতল- সঙ্জীবন 

ওষধীর রদ আমার ক্ষুন্ব বক্ষে সিক্ত হইল '-_অথবা এ স্পর্শ 

যে আমার চিরানুভৃত' এই একই স্পর্শ কখনও বা আমার 

মৃত প্রাণে জীবন সঞ্চার করিয়! দেয়; কখনও বা আনার জীবিত 

প্রাণকে মৃতপ্রায় করিয়া ফেলে। এ স্পর্শ এক মুহুর্তে প্রাণের 

শোক হছঃখের নিদারুণ পীড়নকেও উপশম করিতে জানে, 

আাবার পর মুহূর্রেই আনন্দের উৎস খুলিয়া দিয়া তাহাকে 

'অসহ সুখে অবশ করিয়! দিবার ক্ষমতাও রাখে । 

সীতা । (কিঞ্িৎ ভয় ও শোক সহকারে) যাহা! শুনিলাম তাই 
আমার পক্ষে যথেষ্ট যনে করি। |] 

রাম । (উপবেশন করিয়া) তবে কি আমার প্রতি ন্রেহ্যস়ী 

সীতাদেবীই এই অনুগ্রহ ;কর্লেন ? 
€৬ 
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সীতা । হা কপাল! আর্ধপুত্র আমায় স্মরণ কর্ছেন। 
*" রাম। তা দেখা যাককে? 

সীতা । ভগবতি! তমসে! চল এবারে প্রস্থান করি। 
কি জানি যদ্দি আমাকে দেখতে পান, তবে তাহার অনুমতি 

বিনা তাহার সম্মুখে 'আসিলাম বলিয়! হয় ত মহারাজ আমার 

প্রতি আরে বেশী বিরক্ত হইবেন । 

তমসা। বৎসে! তোমাকে ত আগেই বলিয়াছি যে, 

ভাগরথীর প্রভাবে বনদেবতারাও তোঁমাকে দেখিতে পাবেন না । 
রাম। পরিয়ে জানকি ' 

সীতা । (অস্পষ্ট গদ্গদ বরে ) ঘআর্ধ্পুত্র! আমার প্রতি 

আপনার পূর্বের 'আচরণ ম্মরণ করিয়া আজিকার এই স্ষেহ 

সম্ভাষণ কেমন অনুপবুক্ক মনে হইতেছে । অথবা আমিই 

আজ পাষাণহদয় হইয়া পড়িয়।ছি, নয় ত এ জন্মে আর আমার 

দেখা পান কি না পান জানিয়াও যখন আমাকে এত স্নেহ 

জানাইতেছেন, তখন আমার কি তাহার প্রতি বিমুখ হওয়।! 

উচিত ? বিশেষ তিনিও আমার মন জানেন? আমিও তীহার 

মন জানি। 

রাম । ! চারি দিক দেখিয়া হতাশভাবে ) কৈ, কাহাকেও 

কোথাও দেখিতে পাই না ! 

সীতা । ভগবতি ! তমসে! বিনা অপরাধে আমাকে ধিনি 

ত্যাগ করিয়াছেন, তাহার আজ এ ভাব দেখিয়া আমার মলের 

অবস্থা যে কি হুইল, কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না । , 
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তমসা। বৎসে কেমন আর হইবে! আমি এই বুঝি যে, 
নিরাশায় নিরাশায় মন একেবারে উদাসী হইয়া পড়িতেছে, 

নানা ঘটনাস্থত্র প্রাণের সেই প্রসন্ন ভাব আর রক্ষা করিতে 

পারিতেছে লা? দীর্ঘ বিয়োগের পরে অকম্মাঁৎ এই প্রিয়দর্শন- 

স্থথ যেন তোমাকে হতবুদ্ধি করিয়া দিতেছে, আবার বল্লভের 

্সেহমাথা কথায় কখনও তুমি আনন্দে উতফুল হইয়া উঠিতেছ, 

পরক্ষণেই আবার তাহার শোকাচ্ছ/াঁস শুনিয়। একেবারে মরে 

মরিয়া যাইতেছে । ফল কথা সম্প্রতি তুমি হে প্রেমময়ি ! প্রেমে 
একেবারে বিহ্বল হইয়া পড়িরাছ। 

রাম। দেবি! মুক্িমান প্রণয়ের আধারস্বরপ ,তোমার 

শোভন মঙ্গের এই সরসম্পশ আজও আমার প্রাণকে তেমন্লি 

তন্ময় করিয়া ফেলিয়াছে। তবে এমন সময়ে হে নন্দিনি। 
তুমি কোথায় রিলে? 

সীতা । বিনা দোষে নির্বসিতা হইয়াও, 'আজ আধ্য পুত্রের 

মুখে প্রগাঢ় প্রণয়ের এই সকল প্রাণম্পশ্শী কথা শুনিয়া আমার 

জন্ম সার্থক মনে হইতেছে। 

রাম। 'অখবা, আমার সেই চিরবাঞ্চিতা এখানে উপস্থিত 

আছেনঃ বৃথা আমার এ ভ্রম জন্মিল কেন? কিন্ত বৃথাই বা 
বলি কেমন করিয়! ? দিবা নিশি যে রাম একই চিস্তাতে নিমগ্ন, 

তার পক্ষে এ ভ্রান্তি হওয়াই ত স্বাভাবিক। | 
€ নেপথ্যে ) এ 

“কি প্রম্ুদ ! কি প্রমাদ ! সীতাদেবী যাকে নিজের হাতে__” 
১৫২ 
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রাম। ( উৎসুক হইয়া ) তার কি হলো 
€(নেপত্ধা পুনরায়) 

“সে বধুর সঙ্গে জলক্রীড়া করিতে গিয়।--* 

সীতা । আঃ! কিহবে! কে এখন ইহাকে রক্ষা করিবে? 

রাম। কোথায় সে ছরাম্া, মে আমার প্রিয়ার পুত্রকে 

সঙ্গিনী সহ এমন ভাবে আক্রমণ করিল ? 

( উঠিয়া যাওয়া! ) 

€বালস্থীব বাস্চভাবে আসা ) 

কে! দেব রঘুপতি নাকি ? 
সীতা । কে গো! আমার প্রিয়সথী বাফস্তী যেন! 

» বাসন্তী । দেবের জয় হউক! 

রাম। (চাহিয়া দেখিয়া ) সাতার প্রিয়সহচরী বাসস্তি! তুমি 
কোথা হইতে আসিলে? 

বাসন্তী । দেব! সত্বর হউন সত্বর হউন। জটাযু শিখরের 

দ্ক্ষিণদিকে, সীতা দেবী যে পথে গোদাবরীতে যাতায়াত 

করিতেন, সে পথে গিয়া তাহার পুত্রসঘ করীকে প্রাণে বাচা- 

ইতে আজ্ঞা হয় মহারাজ ! 

সীতা | হা তাত জটায়ো! আজ তোমা ছাড়া এই জন- 

স্থান শৃগ বোধ হইতেছে ! 

রাম । অহো! এ সকল কাতরোক্তি শুনিলে প্রাণ বিদীর্ণ 

হইয়া যায় । * 

বাসন্বী। দেব! এদিকে এদিকে আন্ন্ ! 
€ত 
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সীতা । ভগবতি! তবে কি আপনি সত্যই বলিয়াছিলেন 

যে, আমি বনদেবতাদেরও অদৃশ্য হইয়া আছি? 
তমসা। অয়ি সরলে! সকল দেবতা হইতেও আবার 

এই মন্দাকিনীর প্রভাব অধিক | অতএব কেন বল দেখি অকা- 

রণ এত ভীত হুইতেছ ? 

সীতা । তবে চলুন অনুসরণ করি । 
( কিছু দুর অগ্রনর হুইয়। ) 

রাম। (সম্মুখে আসিয়া ) ভগবতি গোদাবরি ! প্রণাম করি। 

বাসম্তী। দেব! আপন প্রণয়িনা সহ পুত্রের জয় লাভ 

দেখিয়৷ আনন্দ করুন এই বাসন! । 

রাম। হে আহুন্মন! তুমি বিজয়ী হও। 
সীতা । কি আশ্যধ্য! সেই আমার শিশুটা এত বড় 

হুইয়!ছে! 

রাম। হে স্ুুতম্থ'। এইনা তোমার সেই আদরের করি- 

শাবক ? মে তার কোমল উজ্জল দণ্ড দ্বারা তোমার কর্ণের 

লবলীপল্লব সকল আকর্ষণ করিত, আর এখন তাহার বয়সের 

বিক্রম দেখ। প্রকাণ্ড প্রমত্ত হস্ডতীকেও অনায়াসে জয় করিয়া 

আসিল। বস্ততঃ এ, তরুণ বয়সের উপযোগী সকল কল্যাণ 

লাভের অধিকারী হইয়াছে বটে। 

সীতা । আহা! আমার এই আদরের ধন আর যেন 
তার সঙ্গিনীর সঙ্গ ছাড়া না হয়। 

রাম। নথি বাসস্তি ! পি ািনু বন্যপশ্ড পর্য্যন্ত আপন 
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'আপন বধূর মনস্তষ্টির জন্ত কত কি কৌশল অবলম্বন করিতে 

শিখে : তাই ত মৃণালকাণ্ডের এক অংশ আপনি ভক্ষণ করিয়' 

অপর অংশ রক্গভরে প্রণয়িনীকে ভক্ষণ করাইতেছে! আবার 

পদ্পপুম্পের গন্ধপূর্ণ জলগওষ কেবল তাহাকে পান করাই- 
তেছেঃ কেবল তাহাও নয়, বিন্দু বিন্দু জলম্রাবী আপনাদের 

শ্গড দ্বারা জল সেচন করিয়া সহচরীর শুফ অঙ্গ শীতল 

করিতে করিতে অবসর মত আবার পক্কজপত্রের ছত্র 

ধারণ করিয়া প্রিয়ার সন্তপ্ত দেহকে রৌদ্রতাপ হইতে রক্ষা 

করিতেছে । 

সীতা । ভগবতি তমসে! সেই করিশিশুরই এত পরি- 

বর্তন দেখিতেছি, না জানি তবে আমার কুশ লবের কত 
অবস্থাস্তর ঘটিয়াছে 

তমসা । একে “যমন দেখিতেছ, তাদেরও ঠিক তেমনি 
হইয়া থাকিবে । 

সীতা । আমি এমনি হতভাগিনী যে, কেবল যে পতির 

বিরহযাতনাই ভোগ করিতেছি তা নয়? সন্তানকে কাছে 

রাখিবার স্থখও বিধাত! ভাগো লিখেন নাই ! 

তমসা। তা কি করা যায়! ললাটের লিখন কে খণ্ডাবে 

বল! 
সীতা ।" পুত্র প্রসব করিয়া তবে আমীর লাভ কি হইল 

বল! যদি এঘ্বের মধুর-মোহন শ্রীমুখে তাদের জন্মদাতা! 
পিতা একবার চুম্বন না করিলেন ! 

৫€ 
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তমসা | দেবত৷ প্রসর হইলে এক দিন না একদিন তোমার 

এ সাধ পুর্ণ হইবেই। 
সীতা । ভগবতি তমসে' কি আর বলি' এই সন্তানের 

কথা স্বরণ করিয়া অপত্যান্েহে আমার বক্ষ যেন উছলিয়া 

উঠিতেছে, তাহাতে আবার আধ্যপুত্রকে সম্মুথে দেখিয়া মনে 

হইতেছে যেন আমি বনবাসিনী হইয়াও ক্ষণেকের তরে সংসা- 

রিণা হইয়া পড়িলাম। 

তমসা। তা যে হইবে তার আর কথা কি? এই সন্তান- 

স্ত্রেই দ্বাম্পত্য এপ্রমবন্ধন দঢ় হইয়া জনক-জননীকে এক 

অসীম আনন্দের অধিকার করে। 

বাসস্তী। দেব। একবার এদিকে দগ্িপাত করুন । মনের 

আনন্দে আপনার বিচিত্র পক্ষ বিস্তার পূর্বক মহানুত্তোতৎসব 

সম্তোগ করিয়া মবুরগি এক্ষণে আপনার সঙ্গিনীর সঙ্গে “কমন 

্্ছন্দে কেকারব করিতেছে দেখুন ' 

সীতা । ( কৌতুকভরে সজল নেত্রে নিরাক্ষণ করিয়া ) এই 
আমার সেই মঘুর ? 

রাম । বংস আনন করু। 

সীতা । তাই ভাল। র 

রাম । ভে শিখি! সেই থে আমার সরলা) তাহার চঞ্চল 

চক্ষু চালনা দ্বারা ন্রষগল কিঞ্চিৎ কুঞ্চিত করিয়। এবং হস্তের 

অন্ুলী-সঞ্চালনে তাল রক্ষা করিয়া, তোমাবে আপনার সন্তান 

জ্ঞানে নৃত্য করাইতেন, সেই সকল পূর্ব্বকথা স্থতিপথে উপ- 
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স্থিত হইয়!, স্বতই তোমার প্রতি আমি স্রেহাসক্ত হইয়া পড়ি- 

তেছি। ভাল । এই সকল তরু লতা পণ পক্ষীও যেন পরিচয় 

শ্ররণে রাখিতে সমর্থ! নয় ত কবে আমার প্রিয়তমা এই 

কদশ্ব বুক্ষে জল সেচন করিয়া ইহার শ্রীবুদ্ধি সাধন করিয়া 

ছিলেন মনে করিয়াই যেন এক্ষণে এই পাদপ দেবীর পোষিত 

ময়রকে দেখিয়া আম্মীয় জনের মত আনন্দ প্রকাশ করিতেছে। 

সাতা। ( অশ্রুপুর্ণ নয়নে ) আর্ধাপুভ্রের বিচক্ষণ কল্পনাশক্তিকে 

বলিহারি যাই! 

বাসন্তী । দেব' এই স্থানে উপবেশন করুন। এই তো 

সেই কুদলীবন । এই বনের মব্যবন্তী শিলাতলেই না আপনি 

ক্মাপনার কান্ত! সহ শয়শ করিতেন! এবং এইখানে অবস্থিতি 

কালে 'সীতাদেবা ন্বহপ্তে হরিণ-শিশু দগকে তৃণাদি ভক্ষণ 
করাইতেন বলিয়াই যেন তাহারা এখনও এ স্থান পরিত্যাগ 

করিয়া যাইতে পারে নাই । 

রাম। এ সকল স্বচক্ষে দর্শন করা বন্ততই আমার পক্ষে 

অসহা হইয়া পড়িয়াছে। 

( শোদন করত কবি অভ 'দকে চপবেশন )। 

সীচ্তা | সখি বাসস্তি! এই সকল দেখাইয়া আধ্যপুত্রেরই 

ব এ কি দশা ঘটাইলে' আর আমারই বা একি করিলে? 

হা অনৃষ্ট ! ' ইনিই আমার সেই আর্ধাপুত্রঃ এও সেই পঞ্চবটা 

বন, আমার প্ররিয়সখী বাসম্তীও ঠিক সেই আছেন। গোদা- 

বরীতীরে আমাদিগের দাম্পত্য-প্রমের . বিচিত্র লীলাভূমি 
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এই সকল বৃক্ষ প্রাস্তরও ঠিক সেই ভাবেই 'মবস্থিতি করিয়া 
তাহাদিগের বিশ্বস্ততার সাক্ষা দিতেছে । সকলি অবিকল সেই 

রহিয়াছে, চক্ষে দেখিতেছি অথচ এখন এ সকলি আমার পক্ষে 

না থাকারই মধ্যে । অথবা পরিবর্তনই এ সংসারের নিয়ম । 

বাসন্তী । সখি জানকি ' রামভদ্রের অবস্থা দেখিতেছ 

কি? আহা! যাহার শ্যামল-কোমল ন্ি্ধকায় নিয়ত দর্শনেও 

নিতাই নব নব ভাবে তোমার নয়নকে পরিতৃপ্ত করিত আজ 

বিরহের তীব্র বেদনায় তাহার বিকৃতিবিবর্তাও কেমন প্পরিয়- 

দর্শন দেখ দেখি ? | 

সীতা । তাও কি ভাই আমার দেখিতে বাকি আছে? 

তমসা | জন্ম জন্ম আপনার বললভকে এই ভাবেই লাভ 

কর, এই আমাদের 'আকিঞ্চন। 

তা। এই যে আম! ভিন্ন ইহার এবং ইনি ভিন্ন আমার 

এই দশা । ইহা “ক ঘটাইল বল দেখি । তবু মুহূর্তের জন্য 
আর্ম]পুত্রের এত ক্বেহের পরিচয় পাইয়া মনে হইতেছে যেন 

মামার জন্মান্তর উপস্থিত। 

তমসা । (সাশ্রলোচনে আলিঙ্গন করিয়া ) এ যে একবার 

বিরহের অসহ্য যাতনায়, "আবার পরক্ষণেই প্রিয়জন-দশনের 

'মানন্দ উচ্ছ্বাসে অশ্রু বিসর্জন করিতে করিতে অপরিতৃপ্ত 

বিশ্ফারিত নেত্রে চাহিয়া! আছ, ইহার এই পুত্র সিদ্ধ বিহ্বল 

দৃষ্টিই বল্পতকে কেমন স্রেহসিক্ত করিয়া! তুলিতেছে ? 
বাসন্তী ৮ রামভদ্র স্বয়ং এই বনে পুনরাগষন করিতেছেন 
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জানিয়া বৃক্ষগণ সুগন্ধি ফল ফুলে তাহার অচ্চনা করুক । বিক- 

সিত কমলের সৌরভে বনবাযু চতুর্দিক 'আমোদিত করিয়া 
তুলুক। বিহঙ্গকুল মনের উল্লাসে অবিরত সুমধুর কল কল 
ধ্বনি করিতে থাকুক । 

রাম। সখি বাসস্তি! এই খানে বসো। 

বাসন্তী । মহারাজ । কুমার লক্ষণের কুশল ত। 

রাম। (কর্ণপাত না করিয়া) মৈথিলী নিজহস্তে ভূণশশ্ত 

পানীয় দ্বারা যে সকল মুগশিশু, পক্ষিশাবক, তরুলতা লালন 

পালন করিয়াছিলেন, আজ ইহাদিগকে নিকটে পাইয়া! আমার 
প্রাণও যেন বিগলিত হইতেছে । 

» বাসম্তী। মহারাজ ' কুমার লক্ষণের কুশলবার্তা জানিতে 

বাসনা । 

রাম । (স্থগত ) আহহ! আমাকে “মহারাজ সম্বোধনে 

অযথা সম্ানিত করিয়া! অলক্ষিতে “কমন অপাস্থ করা হইল! 

আবার লক্ষণের বিষয় জিজ্ঞাসা করিতে করিতে ক্ষোভে যেন 

ইহার ক রোধ হইয়া আসিল, তাইত! এই সকল দেখিয়া 

শুনিয়া মনে হইতেছে বুঝি বা সীতার বনবাস বৃত্তান্ত ইহারা 

অবগত আছেন ! (প্রকাগ্যে ) হাঃ কুমার লক্ষণের কুশল 

জানিবে। 

বাসন্তী । বলি দেব! আপনি এত নির্দয় কেন ? 
সীতা । ভাই বাসন্তী ! তুমি কেন অমন কথা মুখে আনিতেছ ? 

আধ্যপুত্র যে সকলেরি প্রিয়পাত্র, বিশেষ আমার প্রিয় 'জনের । 
উ, 



উত্তররামচরিত | 

বাসস্তী। হায়! যে সরলা বালাফে “তুমি আমার প্রাণ 
স্বরূপিনী, তুমিই আমার নয়নের মণি, আমার অঙ্গের অমৃত- 

বধিণা” ইত্যাদি সুমধুর সন্ভাষণে সতত প্রেম জাঁনাইতেন ! 

আজ কিনা তীহাকেই--অথবা যাক আর ওসব কথায় কাজ 

কি? (বলিতে বলিতে মু্ছিত হওয়া )। 

রাম। তা, না বলাই উচিত হইয়াছে । এ স্থলে মোহগ্রন্ত 

হইয়া পড়াও ইহার পক্ষে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক । সখি! আশ্বস্ত 

হও, *ধ্যা ধারণ কর | 

বাসন্তী। হে দেব। কেন আপনি এমন নিদারুণ নিশ্মাম 

আচরণ করিয়াছিলেন বুবিভে পারি না! 

সীতা । বাসন্তি। ক্ষান্ত হও! "ও কথা বলিও না। 

রাম। লোকে দে বোঝে না কি করি বল? 

বাসস্তী। লোকের ক্ষমা! না করিবার কারণ ? 

বরাম। নাতারাই জানে। 

ভমসা। এ জণ্গ উহাদের কিছু তিরস্কার করা উচিত 

নয় কি? 

বাসভ্তী। 'অয়ি। নিঠ্র। যশই তোমার এত প্রিয় হইল! 

যে তুমি লোকের মনন্বপ্রির জঠ্য একবার ভাবিয়া দেখিলে না 

সেই নিবিড় বনে একাকিনী ভাতার দশ কি হইল! আমার 

বিবেচনায় ত ইহার তুল্য ঘোরতর অধপঃ আর কিছুই হইতে 

পারে লা। | 

সীতা! | .সথি। বাসস্তি! তোমার ষধত কঠিনপ্রাণ ত 
৬ 
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আর দেখি নাই! একেই আর্ধ্পৃত্র ছঃখ সস্তাপে দগ্ধ হইতে- 
ছেন, তাহাতে আবার (তোমার স্বৃতাহুতি দেওয়। উচিত হয় কি? 

তমলা । সাধে কি আর বলি? অন্তরের স্নেহ আর ছঃখ 
আমায় এরপ বলায় যে। 

রাম। সখি! কি আর বলিব বল! সেই অরণ্যে গর্ভ- 

ভারে অলস সেই স্থকোমল সীতাকে পরিত্যাগ করিয়া লক্ষ্ষণ- 

চলিয়া মাসিলে পর ভয়ে ত্রস্ত হইয়া তিনি যখন সগ্ভঃপ্রতৃত 

হরিণ শিশুর মত ইতস্ততঃ তাহার চঞ্চল চক্ষুঃ বিক্ষেপ করিতে- 

ছিলেন, তখন নিশ্চিত হিংআ্র জন্থরা তাহার জীবনলীলা শেষ 
করিয়! থাকিবে । 

* সীতা । আধ্যপুত্র! এই “য আমি এখনও জীবন ধারণ 

করিয় আছি দেখুন । 

রাম। হায় প্রিয়ে জানকি ' কোথা তুমি! 
সীতা। আহহ! কি কণ্ট। আর্ধ্পুত্রও যে মুক্ত-কণ্ে 

রোদন করিতে আরম্ভ করিলেন ! 

তষসা । বংসে! কেন নিষেধ কর বলদেখি? ও রকম 

করাইত উচিত। ছঃখ ভোগের উপশম নয়ত আর কিছুতেই 
হইবে ,না।--তাকি জান না যে জলাশয়ে যখন জলগ্রবাহ 

আসিয় তোলপাড় করে, তখন সে জল-নির্গমনের উপায় 

না করিলেই 'নানা উপদ্রব ঘটিবার আশঙ্কা থাকে। সেইরূপ 

হ্বদয় যখন শোকছ্ঃখে অভিভূত হইয়! পড়ে, তখন তাহা অসহ্ 

না হওয়ার পক্ষে লোকে প্রলাপেরই বিধি দিয়া থাকে! 
৬১ 
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কেমন ? বিশেষ "এ স্থানে রামভদ্রকে যে কত ভাবেই কষ্ট 

ভোগ করিতে হইতেছে তার সীমা নাই। এই দেখ না একে 

লীতাশোকে জীবন মৃতপ্রায়, তাহাতে আবার অবহিত-চিত্তে 

রাজধর্ম সকল প্রতিপালন করিতে হইতেছে; সীতার বিচ্ছেদে 

প্রাণ তরিয়া বিলাপ করিয়া যে সে ছুঃখভার একটু লাঘব 

করিবেন, তাহারও বো ছিল না-_-কেননা তিনি নিজেই পত্ধীকে 

পরিত্যাগ করিয়া এ মানসিক কষ্ট আনয়ন করিয়াছেন । 

এ অবস্থায়ও মখন জীবন ধারণ করিতে হইতেছে, তখন 

আজ তাহার এই শোকোচ্ছাসে ইষ্ট ছাড়া নিষ্টের সম্ভাবনা 
নাই জানিবে। ও 

রাম। উঃ কি কঈ' কি ভোগ! গাঢট উদ্বেগ হৃদ 

ভাঙ্গিয়া দিতেছে, অথচ এ দেহ হইতে তাকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন 
করিয়া দিতেছে না; লোকের 'অসহ পীঢ্ুনে, শরীর মোহাচ্ছন্ন 

হইয়াও কেমন 'আবার ন্তাহাতে পোড়া চেতনা রক্ষা করিতেছে । 

এ অন্তর বদি সন্তাপের আগুনে দদ্ধই হইল, তবে তাহা একে- 

বারে ভন্ম হইয়া যাইতেছে না কেন ? ভাই বলি এভাবে মর্মে 

মর্মে আঘাত করা হইতেছে ; অথচ এ ছুবহ জীবন লীল! সাঙ্গ 

করিয়। ন দিবার তাৎপর্য্য ত বুঝিতে পারিতেছি না৷ ! 
সীতা । তাত বটেই। 

রাম। হে পৌরজন সকল! তোমরা এ কি করিলে? 
আমার গৃহলক্ীর অধিঠান কিছুতেই কি' তোমরা অনুমোদন 
করিতে পারিলে না? তাই আমাকে প্রক্কৃত রাজধর্শের 
তন 



উত্তররামচরিত। 

'অন্ুরোধে একমাত্র তোমাদের মনস্তষির জন্যই তাহাকে ঘোর 

বিজন বনে একাকিনী পরিত্যাগ করিতে হইল; কেবল তাও 

নয়, আমার এই নিষ্ঠুর আচরণে আবার তোমাদের সকলেরি 
সহানুভূতি দেখিতে পাই! আজ এই পঞ্চবটা বন আর সেই 
সকল পূর্ব কথা স্মরণ করিয়া আমার এত দিনের রুদ্ধ শোকবেগ 

'আর ত সংবরণ করিতে পারিতেছি না। এবার কৃপা-ভিখারী 

জনের প্রতি প্রসর হইবে না কি? 

, তমসা। মাহা গভীর সাগরের আজ এ কি আবর্ত 

উপস্থিত ! | 
বাসুস্তী। দেব। গত্ানুশোচনা বিফল জানিয়া ধৈর্য 'অব- 

লুম্বন করুন । 

রার্থ। কি বলিলে ভাই, “ধৈগা” ? সীতাশুন্য সংসারে আজ 

এই দ্বাদ* বৎসর কাল সমাপ্ হইয়া আসিল, ক্রমে “সীতা” না 

পর্যন্ত লুপ্ত হইয়া গেল অথচ রাম কি দেহে প্রাণ ধারণ করিতেছে 
না? তবে আর ধৈযোর কথা কেন বল! 

সীতা । আ্যপুত্রের মিষ্ট কথায় মুগ্ধ হইতে হয়। 

তমসা । বতসে' তা ঠিকই বলিয়াছ। কিন্ বিরহ ব্যতীত 

প্রাণের প্রেমোচ্ছাসে যে অমুতেও গরল মিশিয়৷ থাকে, তাই 
তাহা মধুর হইলেও একেবারে মনোহয় হইতে পারে কি? 

রাম। অয়ি! বাসস্তি! যেমন জলন্ত অঙ্গার নির্মিত 
বক্রশেল বা বিষাক্ত তীব্র দস্তাঘাত সকলেরই পক্ষে অসহ 

যন্ত্রণাদায়ক, তেমনি এই দারুণ বিচ্ছেদেবেদনা আমীর হৃদয়কে 
৯১৬০ 
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একেবারে ছিন্ন বিছিন্ন করিয়া ফেলিতেছে অথচ আজও প্রাণে 

বাচিয়া আছি! তবে কি না করিলাম বল? 

সীতা । নিজের ভাগ্য ত মন্দ আছেঃ তাতে আবার আধ্য- 

পুজেরও ক্ষোভের কারণ হইয়া রহিলাম। হা কপাল! 
রাম। আমার মত ধীরপ্ররূতি জনেরও আজ এ ধৈর্যাচ্যুতি 

ঘটিল! তাইত" এতদিন বহু চেষ্টার ফলে যে চিত্তকে সংযত 

রাখিয়াছিলাম, প্রবল জলগ্রবাহ যেমন সেতুবন্ধন ভেদ করিয়া 

তাহার অভ্যন্তরে প্রবেশ করে, সেইরূপ অন্তরের এই রত 

আবেগ আমার সকল দৃঢ় সঞ্চল্পকে 'সবলে উৎপাটিত করিয়া 

বসিল। 
সীতা । আধ্যপুত্রের মনের এ অবস্থা দেখিয়া নিজের হুঃখই 

যেন আবার উথলিয়! উঠিয়া আমার হৃৎকম্প উপস্থিত করিল । 

বাসস্তী। : স্বগত ) আহা রামভদ্রের এ কষ্টভোগ ত আর 

চক্ষে সহে না ! ভাল, অন্ত প্রসঙ্গ উত্থাপন করা যা*ক্। ( প্রকাশ্ত্ে ) 

দেব! আমাদের চিরপরিচিভ এই জন্যস্থান একবার দর্শন 

করিয়া আস্মন না? 

বাম । (গাত্রোখান পুর্ধক ) আচ্ছা । এ বেশ পরামশ। 

সীতা । প্র্রিরসথী আমার প্ররভর চিত্তবিনোদনের যে, ব্যবস্থা! 

করিলেন, তাহাতে ছুঃখ সন্তাপ দুর না হইয়া বরং ং আরো বৃ 
পাইবে বলিয়াই আশঙ্কা হইতেছে । ও 

বাস্তী। ( করুণতাবে ) দেব! এই লতাগৃহেই না আপনি 
আমার প্রি়সথীর অপেক্ষায় পথপানে চাকিয়া ছিলেন, আর: 

৪ 
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তিনি গোদাবরীর তীরে বসিয়! মুগ্ধ-নেত্রে হংসশ্রেণীর জল- 

বিহার দেখিতে দেখিতে সময়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে ভুলিয়া 

গিয়াছিলেন ; সহসা চৈতন্ত হইলে পর নিকটে আসিতে আসিতে 

আপনাকে বড় উৎকন্তিত দেখিয়া নিতাস্ত অপরাধিনীর মত 

কাতরভাবে সেই মোহন করকমলে বদ্ধাঞ্জলি হইয়া ক্ষমা ভিক্ষা 

করিয়াছিলেন ? 

সাত । বাসস্তি! তোমার জদয়ে কি দয়া মায়ার লেশ 

মাত্র নাই, যে তুমি এমন করিয়া গতান্গশোচনায় আমাদের 
ই ছনকেই পীড়ন করিতেছ £ 

রামু । হে কোপনে ! আমার আশেপাশে আসিয়া দেখা 

দিতেছ 'অথচ স্পষ্ট কেন তোমায় দেখিতে পাইতেছি না বল? 

তভাঁম:র' অদর্শনে আমার জদয় যে বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে, 
শরীর সকল বন্ধনশিথিল হইয়া আসিতেছে, তাবৎ জগৎ 

সংসার শুন বোধ হইতেছে, অবসাদের গাঢ় অন্ধকারে অন্তরাত্মা 

"আচ্ছন্ন । মোহে মুহমান হইয়া এখন করি কি! যাই কোথ! 

বল! (মুচ্চিত হইয়া পড়া )। 
সীতা । অহো । 'আবযাপুত্র আবারও আত্মহারা! হইলেন । 

ব+সম্তী। দেব। অধীর হইবেন না! 

সীতা । হায়! এই হতভাগিনীর জন্য কি না, প্রজাপালক, 
এই "আমার প্রত্র ক্ষণে ক্ষণে জীবনসংশয় হইতেছে! এ ছুঃথ 

সহা করি কেমনে বল'। (মুর্ছিত হওয়া )। 

তমসা। বৎসে! আবার তোমার সেই সরল করম্পশ 
৫ 
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ভিন্ন রামভদ্তরের জীবনসঞ্চার তো আর কিছুতেই হইতে পারে 
না। 

বাসন্তী । কি এখনও সংজ্ঞা শূন্য হইয়াই বুহিলে? ওগো! 
প্রিয়সথি ! উঠ ! এসো, কাছে আসিয়া আপনার প্রতৃর প্রাণ 

দান কর। 

সীতা | ( উঠিয়া ধীরে ধীরে রামের বক্ষে ও ললাটে করম্পর্শ ) 
বাসন্তী । কি সৌভাগ্য যে রামচন্দ্রের চৈতন্য লাভ হইল । 

রাম। ( আনন্দ-নিমীলিতনেত্রে ) বাসস্তি ! তুমি ঠিকই বলি- 

য়াছ! আহা এ কি স্পর্শ? আমার অন্তরে বাহিরে দেহের 
সর্বস্থানে কে ষেন এক অমৃতরস লেপন করিয়া দিল, আর আমি 

জমনি মোহের আবেশ হইতে মুক্তি লাভ করিয়া এক আনন্দের 

আতিশয্যে যেন আবার অবশ প্রায় হইয়া পঁড়িতেছি ! 

বাসস্তী। দেব! সেকিরকম? 

রাম। কি আর বলিব! আমি যেন আবার আমার সেই 

হান্নান ধনকে ফিরিয়া পাইলাম । 

বাসন্তী । তিনি তবে কোথায় আছেন ? 

রাম। (স্পর্শন্থখ অনুভব করিয়া) এই যে আমার সম্মুখেই 

রহিয়াছেন দেখিতেছ না কি? 

বাসন্তী । মার কেন এ সকল প্রণ্পর্শ পরাপ বাক বৃথা 
আমার মর্-বেদনা বাড়াইতেছেন বলুন ? 

সীতা । এখন তবে সরিয়া যাওয়াই কর্তঘ্য, কেননা আমার 

সেই চিরবাঞ্ছিত জনের, অনুরাগদীপ্ত অঙ্গের সুখস্পর্শ, আমার 
৯১০ 
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সকল বিষাদ বিদূরিত করিয়! প্রেমের বিকাশে আমাকে কেমন 
বিহ্বল করিয়া ফেলিতেছে। তাই এ হস্ত কম্পিত হইতেছে, 

আর তাহার চালন! সম্ভব হইতেছে না! । 

রাম। সখি! এ প্রলাপ মনে কর নাকি? কস্কণ- 

শোভিত যে হস্ত, সেই পরিণয় কালে গ্রহণ করিয়া অবধি, আমি 

তাহার মন্মোহন-ম্পর্শের সঙ্গে চিরপরিচিত হইয়া 'আছি। আজ 

যে আমাতে সে কর-সংযোগ হইয়াছে, তাহা কি কখনও ভ্রান্তি 

হইতে পারে ! 
সীতা । আধ্যপুত্রের এই করম্পর্শে আমার একি চিত্ত 

বি্রাট উপস্থিত। 
,রাম। সখি! এই প্রেমবিহবল জন যে আর তার ছল 

ধনকে ধরিয়া রাখিতে পারে সে শক্তি আর তাহাতে নাই। 

অতএব তুমি এক্ষণে দয়া করিয়া আমার এই জীবনন্বরূপিণীকে 

ধারণ কর। 

বাসন্তী । হা কপাল! একেবারে উন্মাদের অবস্থা ! 
সাতার সত্রস্ত ভাবে স'রয়। পড়া । 

রাম। একিহ'লো! একি হ'লে! স্বর্গস্ুখের জড়তায় 

আমার এই কম্পিত করে সে পাণিপল্লব ধারণ করিয়া রাখা 
এমনি অসম্ভব হইল যে, সহসা কখন যে তাহা আমার হস্তচ্যুত 

হইয়া পড়িল, জানিতেও পারিলাম না! 
সীতা । আর ত আজ আমার এ মুগ্ধনয়ন সর্ববাসনা-বিব- 

জিত এই নিলিপ্ত আত্মাকে স্ববশে রাখিতে সমর্থ হইতেছে না । 
৪] 
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তমস৷ ৷ ( সন্গেহে নিরীক্ষণ করিয়া ) পতির ম্পর্শস্ুখে ইনি 

যেন বাযু-ভরে আন্দোলিতঃ যেধজলে সিক্ত, নব মুকুলিত কদশ্ব- 

তরু শাখার মত, ক্ষণে ঘন্মাক্ত, ক্ষণে পুলকিত, ক্ষণে কম্পিত 

হইতেছেন । 

সীতা । (স্গগত ) মাগো ! আজ চিত্তের এই বিকার দেখিয়া 

বড়ই লজ্জিত হইতেছি | না জানি ভগবতী তমসা মনে মনে 

কতই কি ভাবিতেছেন “য, ঘর্দি বিনা অপরাধে পরিতাগই 

করিয়াছেন, ভবে আবার এ আসক্তি কেন? ৃ্ ৰ 

রাম। (চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া , 'অয়ি পালাণি' সত্যই 
কি তুমি এখানে উপস্থিত নাই ? 

সাতা! আমি থে পাষাণা, তাহাতে আর কল কিঃ নয়ত 

তোমাকে এভাবে মর্মে মর্মে কাতর দেখিয়াও দেহে এখনও 

প্রাণ ধারণ করিয়া আছি ' 

রাম। কোথায় আছ দেবি! প্রসন হও, আমাকে এই 
'ভাবে পরিভ্যাগ করিয়া যাওয়৷ তোমার উচিত হয় কি? 

সীতা । আর্ম্যপুত্র' তোমার মুখে আজ একি বিপরীত 
কথা! পরিত্যাগ কে কাহাকে করিয়াছে ভাবিয়া দেখুন । 

বাসস্তী। দেব! প্রকৃতিষ্ত হউন। আপনাদিগের সেই 

'অলোকিক সহিষুঁতার বলে এক্ষণে এই বিরহব্যঘিত আত্মাকে 
যত করুন। আমার প্রিয়সখীর এস্বানে উপস্থিত থাকা ত. 

'অসম্ভব মনে হয়। 

রাম। . তবে কি সত্যিই তিনি এখানে নাই? তা হবে! 
"৩৮ ঙ 
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তা না হলে বাসম্তীই বা কেন তাহাকে দেখিতে পাইতেছেন 
না! তবে কি এ স্বপ্ন ঃ-তাই বা কেমন করিয়া বলিব? 

আমি ত নিদ্রিত নই। অথবা রামের আবার স্বপ্নে সীতাসমা- 

গম কি? সেত কল্পনার সাহায্যে সে সঙ্গ লাভ করিয়া কত 
কত বার এ ভাবে প্রতারিত হইতেছে! সুতরাং আজ এ পাঁণি- 
স্পশ ব্যাপার কেবলই মায়ার খেলা, বন্ততঃ কিছু নয়, ইহা 

নিশ্চিত। 

সীতা । তাইত। এ বিয়োগের আর অবধি নাই! আমার 

মত দুরদৃষ্ট কার? ( রোদন) 
রাম, হায়! আমার সর্বসুখ-দাঁয়িনি। এক্ষণে স্ুগ্রীবের 

সহায়তা? বা সৈন সামস্তের পরাক্রম, কিংবা খক্ষরাজের বুদ্ধি- 

বিচক্ষণর্তী, অথবা বাবপুত্রের অবাধ গতি, কিংবা বিশ্বকর্মার 

পুত্র নলের সেতুনির্মাণ-কৌশল, কি লক্ষণের শক্তিশেলের 

দৈববল ! কিছুই আর তোমাকে আমার কাছে আনিয়া দিতে 

পারিবে না। এখন কোন্ স্থানে তবে তুমি আছ বল? 

সীতা । আধাপুত্রের মুখে এ সকল উক্তি শুনিয়া, পূর্বব- 
বিরহভে।গ, সৌভাগা বলিয়া মনে হইতেছে । 

রাম। সধী বাসন্তী। আর তোমাকে কত কাদাইব 

বল। আমি এখন প্রিয় জনের কেবল দুঃখেরই কারণ হইয়া 

,পড়িয়াছি। অতএব অনুমতি কর, এ স্থান হইতে প্রস্থান করি। 

সীতা । ( উদ্ধিগ্ন চিত্তে তমসাকে ধরিয়। ) ভগবতী তমসে ৷ তবে 

কি আধ্ধ্যপুত্র ষথার্থ ই চলিলেন ? 
৬ ৪ 
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তমসা। আকুল হইও না বংসে! আযুষ্মান্ কুশলবের গ্রশ্থ- 
মঙ্গলাচরণের নিমিত্ত আমাদিগকেও ত সম্প্রতি ভাগীরথীর 
পদ্দপ্রান্তে যাইতে হইবে । 

লীতা। তগবতি ' মুহূর্তকাল অপেক্ষা করুন, আমি 

আমার হুর্ভ জনকে আর একবার নয়ন ভরিয়া দেখিয়। 

লই | 

রাম। এখন আমার একমাত্র লক্ষ্য সেই আমার অশ্বমেধ- 

যজ্ঞের সহধর্ম্মচারিণী। 

সীতা । ( সকৌতুক ) আর্ধ্পুত্র! কে তিনি? 
রাম। স্বর্ণময়ী সীতা প্রতিম। ৷ 

সীতা । এখন তুমি বাস্তবিকই মামার “আধ্যপুত্র” সম্বো- 
ধনের যোগ্য হইলে। হায়! বিনা অপরাধে নির্বাসিত করিয়া 

যিনি আমাতে অপমানের শেল বিদ্ধ করিয়/ছিলেন, আজ 

কিনা সেই আধয্যপুত্রই 'আমাকে তাহা হইতে অব্যাহতি 

দিলেন। 

রাম। এখন কেবল সেই পবিত্র স্বর্ণময়ী মুত্ভি-দর্শনেই 
এই সঙ্গল নেত্রকে পরিতৃপ্ত রাখিতে হইবে। 

সীতা । যে জন, আর্ধ্পুত্রের এত সম্মানের পাত্রী, যাহার 
অদর্শনে চিত্তবিনোদনের এরূপ ব্যবস্থা করা হয়) (তিনিই জীব- 

লোকের আশাস্থল এবং নারীকুলে ধন্য । 

তমসা। (শ্মিতমুখে সন্গেহে আলিঙ্গন বরিয়। ) এমন করিয়াও 

'আত্মশ্লাঘা করিতে হয় কি? 

ণঙ 
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সীতা । (সলজ্জ ভাবে) বাস্তবিকই দেবীর উপহাসাস্পদ 
হইয়াছি। 

বাসস্তী। আপনার এই সাক্ষাৎ দর্শন, আমাদিগের পক্ষে 

বিশেষ অনুগ্রহ জানিবেন। অতএব যদি কোন কাধ্যহানির 

আশঙ্ক। না থাকে, তবে সম্প্রতি প্রস্থানের বাসনা পরিত্যাগ 

করিলেই ভাল হয়। 

সীতা । বাসন্তী! এ অবস্থায় আর্ধযপুত্রের গমনে বাধা 

দিয়' কি তুমি আমার সুহৃদের উপসুক্ত কাজ করিলে ? 

+ তমসা। চল বাছা! ! *আমারই তবে পথ দেখি। 

সীতা । আচ্ছা ! তাই হউক । 
তমসা। কিন্ত'কেমন করিয়া যে যাবে, তাহা ত বুঝি না, 

তোমা সতৃষ্ণ নয়নের আকুল দৃষ্টি যে এই তোমার নয়ন- 

রঞ্জনেতে একেবারে নিবন্ধ হইয়া আছে, তুমি প্রাণপণে সে 

ৃষ্টি ফিরাইয়! 'আনিতে যত্ব করিতেছ বটে, কিন্ত পারিতেছ কৈ? 

সীতা । অপূর্ববপুণ্যদর্শন অর্ধাপুত্রের এই শ্রীশ্রীচরণার- 

বিন্দে পুনঃপুন প্রণত হই। । মুছিত হইয়া পড়া ) 
তমসা । বসে! কাতর হইও না, ধৈধ্য ধর। 

সীতা । ( আশ্বস্ত হইয়া) মেঘের অন্তরালে পূর্ণচন্দ্র দর্শনের 

হায় ক্ষণিকের তরে যে, আমার এমন পুণ্যাত্মজনের সাক্ষাৎ 

লাভ হইল, ইহাই আমার পক্ষে যথেষ্ট ! 

তমসা । বিধির একি বিচিত্র বিধান! এই একই করুণ 

রস, ভিন্ন ভিন্ন অবস্থাতে ভি ভিন্ন ভাবে মনুষ্যহৃদয়ে কার্ধা 
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করে। জলের যেমন কখনও আবর্ত, কখনও বুদ; কখনও বা 

আবার তরঙ্গ দেখা দিয়া কেবল তার রূপাস্তর ঘটায়, সেইরূপ 

শোক হুঃখের আবিঠাবে মানবের চিত্ত কখনও হয, কখনও 

বিষাদ; কখনও ব! শান্ত গম্ভীর ভাব ধারণ করে। কিন্ত মূলে 

সেই একই রসের সঞ্চার জানিতে হইবে। 

রাম | হেবিমানরকজ্জ ! এই দিকে, এই দ্বিকে। 

(লকংলর জগাবাহদ ) 

তমসা ও বাসস্তী। ( সীতা ও রামের প্রতি ) 'মামাদ্দিগের মত 

আরো কত কত সুরিং, বনদেবতদের সঙ্গে মিলিত হহইরা 

মর্তাধামের স্ুরধুনী দেই মন্দাকিনী, এবং দের আছ্যছন্দ- 

প্রবন্তক 'আম'দের কুলপতি বান্মাকি এবং সহধর্রিণ অপন্ধতা 

সহ মুনিবর বনি, ইভারা সকলেই আজ তোমাদের উভয়ের 

মস্তকে শুভাণার্বাদ বমণ করুন । 

(কিল প্িশ্থান 2) 
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( তাপসগ্ধয়ের প্রবেশ । 

“এক ৷ মৌধাতকি । দেখ 'আজ ভগবান্ বাল্সীকির আশ্রমে 

আভিপি সংকারের কি বিপুল আয়োজন আর্ত হইয়াছে, তাই 
আশ্রমমগেরা প্রেমের বশবন্তী হইয়া প্রথমে সন্ভঃপ্রস্থতা 

প্রিয়াকে ঈমতউফ" স্থন্গাদ্ধ অন্নের মণ্ড পান করাইয়া অবশিষ্ট 

ভাগে নিক্জের উদর পূরণ করিতেছে । আবার খ্বৃতপক্ষ অন্ন 

এবং অশ্নমিশ্রিত শাকের সুগঞ্ধে চারি দিক কেমন আমোদিত 

হইয়াছে । 
(সীধাতকি । আজ খুবি এই পৰুশ্মশ্রধারীদিগের অধ্যাপনা 

হইতে বিরভ থাকিবার কোন বিশেষ কারণ উপস্থিত হইয়াছে ? 

প্রথম । (হাঞ্জ পূর্বক । সৌধাতকি ! ছি। গুরুনদনদের 

বিষয়ে, কি এমন পরিহাস করিতে আছে? তাহারা যে বনু 

সম্মানের পাত্র ; তা কি জাননা ? 

সৌধাতিকি। ওহে ভাগ্ায়ন । এই বৃদ্ধদলের অগ্রণার কি 

লাম জান কি? * 

ভাগায়ন । থাম হে! তোমার বুঝি আর ব্যঙ্গ করিবার 
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পাত্রাপাত্র জ্ঞান নাই! ইনি যে মুনিবর ভগবান্ বশিষ্ঠঃ 
নিদ্ধের সহধর্মিণী অরুন্ধতীকে অগ্রবন্তিনী করিয়া রাজা দশরথের 

মহ্ষীগণসহ উপস্থিত হইয়াছেন। ইহাদের মত মহাজনদের 
প্রতি তোমার একি প্রলাপবাকা্য হে? 

সৌধাতকি । হ'ঃ বশিষ্ট 
ভাগায়ন । হ্যা গো হ্যা; স্বয়ং তিনিই । 

সৌধাতকি । আমি আয়ো মনে করিয়াছিলাম--ব্যাঘ্ব বা 

বুক হইবে। | 

ভাগায়ন। আঃকি বলিলে! * 

সৌধাতকি। এই আগন্তক যে আস্তেমাত্র আমাদের কল্যাণী- 
নামী সেই নিরীহ গো-বৎসটাকে মড়. মড়. শবে চর্ঘণ করিলেন ! 

ভাগায়ন ৷ ধর্ম্শান্্কারেরা শাস্থের বিধি ন্রণ * করিয়! 

বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ অতিথির অভার্থনার নিমিত্ত গৃহস্থধর্্মাবলম্িগণের 

দধি মধুর সহিত বৎসতরী, বড় ঝাড় বা ছাগ দান বিহিত মনে 
করিয়। থাকেন । 

সৌধাতফি । বা বেশ ত! নিজেই যে নিজের কথ! থণ্ডন 

করিলে । 

ভাগায়ন। সেকেমন? 

সৌধাতকি। তা নাতকি? একত্রে সম'গত বশিষ্ঠাদিকে 

মধুপর্কের সহিত বৎসতরী দান করা হুইল! 'আর রাজধি 
জনকের জন্য কেবল দধি মধুরই ব্যবস্থ।' হইল। বৎসতরীর 
প্রয়োজন হইল না । 
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ভাগ্ডায়ন। কিজান! আমিষভোজীদের জহ্ঠই খধিগণের 

এ বিধান, কিন্ত রাজর্ধি জনক যে নিরামিষাহারা, সুতরাং 

তাহার সম্পর্কে ভিন্ন ব্যবস্থা চাইত ? 

সৌধাতকি। কেন? তার মাংস ভক্ষণ না করিবার 

কারণ ? 

ভাগায়ন। সীতাদেবীর নির্ধাসনের কথা শোনা অবধি, 

ক্ষোভে তিনি বানপ্রস্থ-ধর্শ অবলম্বন করিয়া চন্ত্রত্বীপ তপোবনে 

বহুকাল তপস্তায় নিরত ছিলেন। 

সৌধাতকি । তবে, আজ তার এখানে আগমন 

কেন? 

ভাগায়ন । বহুকালের বান্ধব বাল্সীকি-যুনির দর্শনা- 

ভিলাধে। 

সৌধাতকি | সমন্বন্ধিনীদের সঙ্গে তা হলে আজ তাহার 

সাক্ষাৎ হইবে কি? 
ভাগায়ন। তা হবারই ত কথা । ভগবান্ বশিষ্ট, ভগবতী 

অরুন্ধতীকে, দেবী কৌশল্যার নিকট বলিতে পাঠাইয়াছেন 

যে, তিনি যেন স্বয়ং আসিয়া রাজধি জনকের সহিত সাক্ষাৎ 

করেন। 

মৌধাতকি । এমন সকল পুজনীয় জনই যদি অধ্যাপনা 
ত্যাগ করিয্পা আজ পরম্পর মিলিত হইয়াছেন, তবে আমরা 

কেন বাদ যাই? "চল না বালকদের দলে মিশিয়া অনধ্যায়- 

মহোৎসব উপভোগ করিগে। 
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(প্রস্থান ) 

ভাগায়ন। এই দেখ সেই ব্রহ্গবাদী মহর্ষি জনক, বশিষ্ঠ 

এবং বাল্মীকি মুনির চরণ বন্দনা করিয়া সম্প্রতি আশ্রমের 

বাহিরে আসিয়া) বৃক্ষমূলে উপবেশন করিয়া মাছেন। আহা! 

ইহাকে দেখিয়া মনে তয় যেমন অগ্রিতে কাঠ-দাহ হয় তেমনি 

সীতা-শোকে ইনি নিয়ত দগ্ধ হইতেছেন । ( নিক্ষান্ত ) 

তশবধাব পিবেশি। 

জনক। আমার তনয়ার সেই অগষ্টপুর্বব অভাবনীয় 'অনর্থ 

ঘটার দরুণ হৃদয়ে যে দারুণ শেল বিদ্ধ হইয়াছিল, যদিও বভদিন 

অতীত হইয়াছে, তথাপি আজও সেই একই ভাবে আমাকে 

পীড়ন করিতেছে এ দুঃখের আর বিরাম নাই এই বুদ্ধ 

বয়সে জরাগ্রস্ত শরারে 'আর কত বা সহিবে! তাহাতে 

আবার কষ্টসাধ্য ভপস্তার অনএনে এ দেহ জীণ শাণ প্রায়। 

জাবন ভারাক্রান্ত' কিন্ত কি করি' মআস্মহত্যাও ঘে 

মহাপাপ । খধিগণ 'আত্মহত্যাকারীকে চন্দ্র-কুযা-বিবজ্জিত 

গাঁ তমসাচ্ছন্ন লোকে বাসের বিধি দিয়াছেন। তবে এখন 

উপায়কি? এত বৎসর চলিয়া গেল, সেই একই চিস্তাঙে 

নিমগ্র আছি! হা পুত্র! তোমার কপাপে শেষে এই 

লেখা ছিল? লজ্জার 'অনুরোধে প্রাণ খুলিয়া যে কীাদিব। 
তারও যে! নাই। হে কল্যাণি! শৈশবে, অকারণে, ক্ষণে 

বিষ) ক্ষণে হাশ্তপবিপূর্ণ, কোম্ল-দস্ত-বিক(শত তোমার 
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সেস্ুকুমার মুখের অস্পষ্ট মধুর বাণী আজও আম ভুলিতে 

পারিতেছি না । 

ভগবতি বসুন্ধরে' আপনি সভা সভাই পাবাণ-হৃদয়। ; 

কেনন' আপনি; অগ্নি দেবতা, মুনিগণ, বশ্িষ্গৃহিণা আর 

গঞ্জাদেবীর এমন কি রঘুকুলগুরু এুয়ং ভাস্কর পধ্যস্ত যাহার 

মাভাম্মা মবিশ্ষে জ্ঞাত ছিলেন, আর সরস্সতী হইতে বিদ্ধা- 

দেবার মাবিংবের শশা যিনি ভগবতা হইতে প্রন্থুত হ্ইয়া- 

ছিলেন, এবং দেবতনপে ধিনি সর্বজন পুজনীয়া ছিলেন, এমন 
₹ুহিভার বিনা কারণে নিপ্বাসন আপনি কেমন করিয়া যে সহা 

করিনেছেন বুবিষ্ঠে পারি ন!! তাই বলি আপনি যথার্থই 

অতিনিটরা | 
; নেপ্য ) 

“ভগবতি, মহাঁদেবি! এই দিকে এই দিকে ।” 

জনক । (চাহিয়া! ) ভাই ত হেঃ কুঞ্চকী পথ প্রদর্শক 

হইয়। ভগবতী অরুন্ধতীকে আনয়ন করিতেছেন-_( উত্থান পূর্ব্বক ) 

কিন্ব-_“মহাঁদেবি”ঠ বলিয়া অন্ত কাহাকে সম্বোধন করা 

হইল বুঝিতে পারিতেছি না। (নিরুপণ করিয়া ) আহা ! 

এই কি মহারাজ দশরথের ধর্মপত্রী, আমার প্রিয়সথী 

কৌশলা। ? কার বা বিশ্বাস হয় যে এই সেই তিনি! 
ইনি যে দশরথের গৃহলক্ষীরূপে বিরাজ করিতেন অথবা! 
লক্মীবূপেই বা বগি কেন। ইনি ত স্বয়ংই লক্গী। কিন্ত 

আক্ষেপের বিষয় এই যে দৈব-ছূর্বিপাকে আজ 'সেই মূর্তির 
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এমনই বিকৃতি ঘটিয়াছে যে, সহসা! বোধ হইতেছে যেন 
অন্পস কোন প্রাণিরপে পরিণত হইয়াছেন । অহো! কি 

দশাবিপধ্্যয় ! 

সেই দিনে যে মৃত্তি দর্শনে আমি উৎসবানন্দ উপভোগ 
করিতাম, হায়! আজ কি না সেই তীাহারই দর্শন ক্ষতস্থানে 
নিক্ষিপ্ত লবনের মত আমাকে অসহা যাতনা দিতেছে । 

অরুন্ধতী, কৌশল্যা ও কঞ্চকংর প্রবেশ । 

অরুন্ধতী । বলি যদ্দি আমাদেত্স কুলগুরুর আদেশ মত 

রাঙধি জনকের দশশনে যাইতেছি, তবে পদে পদে এত অনিচ্ছা 

প্রকাশ ভাল দেখায় কি? 

কঞ্চুকী। দেবি ভগবান্ বশিষ্ঠের আদেশ তানিয়া 

আতম্মসংবরণ করুন, এই আপনার প্রতি আমার নিবেদন । 

কৌশল্যা । এই ছুঃসময়ে কেমন করিয়া যে মিথিলেশ্বরের 

সম্মুথে গিয়া দাড়াইব ভাবিতেই ক্ষোভে অভিভূত হুইয়া পড়ি- 
তেছি। কি করিয়া এ অশান্ত হৃদয়ে ধৈর্য্য ধারণ করিব 

বলুল ? 
অরুন্ধতী । আহা! তাত বটেই? ন্েহাস্পদ জনের বিচ্ছেদ 

এমনিই মান্ষকে একেবারে অহনিশ পাগল করিয়া রাখে। 

তাতে আবার মুহাদ জনের সাক্ষাতে সে শোকাবেগ যেন 

আোতের ন্যায় শতগুণে উছলিয়া উঠে। 

কৌশল্যা! আমার এত সাধের বধু এভাবে বনবাসে 
৮ 



উত্তররামচরিত | 

থাকিতে, 'আজ তাহার পিতাকে গিয়া কোন্ লজ্জায় এ পোড়৷ 

মুখ দেখাই বলুন না ? 

অরুদ্ধতী। তাকিকরা যায়। তিনি কি যে সে পুরুষ! 
বিদেহ বংশের কুলতিলক ! যাহার সঙ্গে বৈবাহিক হ্ত্রে আবদ্ধ 

হইয়া হু্যবংশীয়গণ নিজকে গৌরবান্ধিত মনে করেন; যাজ্ঞবন্ধ্য 

মুনি স্বয়ং ধাহাকে আগ্ভোপাস্ত বেদ-শিক্ষা দিয়াছিলেন, 

আজ আমর! তাহার দশনে যাইতেছি | সেকি কম কথা। 

কৌশল্যা। আনেন ত! আমাদের বধূর পিতা, মহারাজ 
দশরথের কত প্রিয়পাত্র 'ছিলেন। সেই সব উসৎবানন্দের 

দিন ত. বহুকালই ফুরাইয়া গিয়াছে, এখন এই ছ্দিনে 
এখানে আসিয়৷ উপস্থিত হইলাম । হা বিধাতঃ আগেকার 
দিনের কিছুই কি নাই ?--সব শেষ! 

জনক । (নিকটে 'আসিয়া ) ভগবতি অরুন্ধতি ! বৈদেহ 

জনক আপনাদিগকে অভিবাদন করিতেছে। সকল গুরুর 

পরম গুরু, তেজোময় পবিত্রতার আধার স্বরূপ আপনার পতিও 

আপনার সহবাসে আপনাকে পবিত্র মনে করেন; সেই 

ত্রিলোকের মঙ্গলবিধায়িনী জগৎ-বন্দা ভগবতীকে উষাদেবীর 

হ্যায় পুজাহ জানিয়া নতশিরে আপনাকে বন্দনা করিতেছি। 
অরন্ধতী। পরব্রহ্ধরূপ স্বর্গীয় তেজ আপনার আত্মাতে 

প্রকাশিত হউন । সতত কঠোর তপস্তায় নিরত এই মভাপুরু- 
ষের মন্তকে সেই তমোগুণাতীত দেবগণ পুণ্য বারিধারা বর্ষণ 

করুন | 
নী 



উত্তররামচরিত । 

জনক । ওহে গুটি । তোমাদের প্রজাপালকের মাতার 

কুশল ত? 
কঞ্চকী।  ম্থগত ) ভাল! তৎসনার চূড়ান্ত করিলেন 

'ঘ। (প্রকাশ্যে) রাজর্ষে! যিনি বরামভদ্রের মুখচন্্ 

দর্শনস্থথে বঞ্চিত হহয়া প্য়ংই মর্খে মরিয়া আছেন, মনের 

জালায় তাহার প্রতি এই নিদরুণ বাক্য প্রয়োগ করিয়া 

াহাকে আরও নিপীড়িত করা কি আপনার মত মহাজনের 

পক্ষে উচিত হয়; আর রামভদ্রের এক্রপ নিঠুর 'আচরণের 
তাতপধ্য চিন্তা করিয়া দেখিলে বুঝিতি পারিবেন থে চক্ষের 

অগোচরে দুরে সেই 'অগ্রিপরীক্ষা ব্যাপারে সামা প্রজাগণ 

বিশ্বাস করিল না বলিয়াই যখন তাহারা নানা কুৎসিত 'অপবাদ 
ঘোষণ! মাপন্ড করিল, তখন তিনি অগত্যা আর কি” করেন 

বলুন ? 
জনক। আঃ কি আম্পঞ্ধী! আমার সন্তানের আবার 

অগ্নশ্ুদ্ধিঃ এমন কোন্ অগ্নি আছে যে তাহাকে আবার শোধন 

করিতে পারে? ছুঃখ এই যে, নাচ লোকের নিন্দাবাদে রদু- 

পতিকে 9 এমন অভিভূত করিয়া ফেলিল? তবে আর 

আমাদের মনঃকষ্ না হইবে কেন? 

অরুন্ধতী ( দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্বক ) যথার্য কথাই ত! 

আমাদের পুণ্যতেজোময়ী সীতার সম্মুথে ছার অগ্নির তেজ 
আবার শুদ্ধির ক্ষমতা রাখে? “শীতা” 'শবের সঙ্গেই যে 

মুন্তিমতী পৰিভ্রত৷ আসিয়৷ চাড়ায়। ভা বৎস! তুমি আমার 



উত্তররামচরিত। 

কাছে শিশুই হওঃ বা শিষ্তাই হও) তোমার চরিত্রের 
অলৌকিক পুণ্যবলে' আমার মত তোমার পুজনীয়ার মনেও 

তোমার প্রতি ভক্তির সঞ্চার হয়। দেখ, তোমার এই নবীন 

বয়সঃ তাহাতে তুমি লারী হুইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছ, কিন্ত 

হথাপি জগজ্জন তোমাকে বন্দনা করিতেছে । তাই বলি, 

অপরিণত বয়সেই বাকি আসে যায়, পুরুষ রমনার পার্থক্যেই 

বা কি তারতম্য ঘটাইতে পারে । গুণ যে আধারে আছে 

গুণা জন সেখানেই মস্তক অবনত করিয়া থাকেন । 

কৌশল্যা। আর ত সই। হয় না । অন্তরের ব্যথা যে ক্রমেই 

আরো পীড়ন করিতেছে ! : মুষ্চিত হওয়া ) 

, নক । হার কি কষ্ট 
অরুন্ধতী । রাজষে! আর কি। আপনার মত আত্মায় 

জনের সাক্ষাৎ পাইয়া, সেই রাজা দশরথ, আপনার সঙ্গে তাহার 

সৌহাদদ, সেই সব স্সেহের ধন রাম সীতা, তৎকালীন সে সুখের 

দিনঃ একে একে সকল কথাই মনে হইতেছে । তারপর, এই 

দশাবিপর্যয় দেখিয়া আর কি ধৈধ্য ধারণ করা! যায়? বিশেষ 

রষণাহদয় যে কুন্ুমের ন্যায় কোমল তা ত জানেনই । 

জনক । আহা! আমিই তবে এখন এই কষ্ট ভোগের 

কারণ হইলাম । এতকাল পরে বদিও বা আমার প্রিয় সুহদের 
সহধর্মিনীর সাক্ষাৎ পাইলাম, কিন্তু তাহার সেই স্বচ্ছন্দ ভাব 
দেখিলাম কৈ? আহা! শ্রাধ্য সম্বন্ধই বল, বা প্রিয় বন্ধুই বল, 

অন্তরের আননই বল, বা জীবন ধারণের কারণই বল, 

৮১ 



উত্তররামচরিত। 

আমার দেহ মন এমন কি ইহাদের হইতেও যদি সংসারে 
প্রিয়তম বস্ত থাকে, একাধারে সেই দশরথ আমার সকলি 

ছিলেন যে। হায়! ইনিই সেই কৌশল্যা? 
তখন আবার উহাদের পতি-পত্রীর পরস্পর দাম্পত্য-কলে, 

আমাকেই সকল সময় দোষী সাব্যস্ত করিয়া, উভয়ে 

পৃথক্ পৃথক্ ভাবে কপট ভৎগ্না করিয়া আমার প্রতি তাহাদের 

আত্মীয়তার মর্যাদা! বাড়াইতেন। ইহাদিগের মিলিত জীবনের 
স্থথ দুঃখ যেন আমারই ইচ্ছাধীন ছিল। আমি মনে করিলে 

এই প্রণযি-যগলকে প্রসন্ন রাখিতে 'পারিভাম। আবার ইহাদের 

বিষপ্ূতাও যেন আমারি অভিসন্ধি, ইহা স্পষ্ট বোঝা যাইত। 
যাক সে সব কথা স্বরণ করিয়া আর এখন লাভ কি আছে? 

অরুন্ধতী । আহা! কি কষ্ট! দীর্ঘ কাল নির্্াস-রোধে 
ইহার হৃদ্পিগ্ড যেন নিশ্চল হইয়া পড়িয়াছে। 

জনক । হা প্রিয়সখি । ( কমগুলু হইতে জল সেচন ) 

কঞ্চকা। অহো। বিধির কি বিচিত্র লীলা । কখনও তিনি 

হিতাকাজ্জী বন্ধুর মত সুখের সন্ধানে লইয়া যান, 'আবার পর- 

ক্ষণেই আচগ্বিতে নিষ্ঠুর পরপীড়কের ন্যায় ছুঃখের বিভীষিকায় 

মানবকে আচ্ছর করিয়া ফেলেন । 

কৌশল্যা । (সংজ্ঞা লাভ করিয়৷ ) বংসে জানকি ! তুমি 

কোথায় ? বিবাহ কালে তোমার সেই প্রফুল্ল মুখকমলের দিব্য, 
কাস্তি আমি আজও ভুলিতে পারিতেছি না। জ্যোত্ম্নার 

আলোকের * মত তোমার সুকুমার অঙ্গের লাবণ্যচ্ছটা যেন 

৮ 



উত্তররামচরিত। 

উছলিয়৷ পড়িতেছিল। মহারাজ কেবল বলিতেন দে যদিও ইনি 

রদঘুকুলের বধূ, কিন্ত জনকের সম্পর্কে আমাদের ছুহিতাও 

বটে। 

কঞ্চুকী। দেবী যা বলিলেন ! রাজার পঞ্চ সন্তান বর্তমান 

সত্বেও রামচন্দ্রই যেমন তাহার বিশেষ স্েহভাজন ছিলেন, 

তেমন ওদিকে চারি পুত্রবধূর মধ্যে এই সীতা দেবীই তাহার 
আপন আম্মজ| শান্তার স্থান অধিকার করিয়াছিলেন । 

জনক। হাঁ প্রিয়বন্ধ দশরথ ! তুমি আমার এমন পরম 
সুহৃদ হইয়া এখন তবে কেমন করিয়! সকলি বিস্থৃত হইয়া 

আছ? এ সংসারের নিয়ম মতের ছুহিতার পিতারই, জামাতার 
আম্মীয় জনকে মানিয়! চলিতে হয়ঃ কিন্ত এস্থলে তুমি আমাকে 

এত সম্মা করিয়া, জগতে এ কি বিপরীত আদর্শ দেখাইয়া 
গেলে? আজ সেই তুমিই বা কোথায়? আর তোমার সঙ্গে 

সম্বন্ধ সুত্রে আবদ্ধ হইবার আমাদের সেই সুখের নিদ্দানই বা 

কে হরণ করিল? অথবা এই কৃতগ্ন কালের হস্ত হইতে কাহারও 

অব্যাহতি নাই। তাই বলি! কেন বুথা এ ঘোর সংসার-নরকে 

আজও পড়িয়া আছি? 

কৌপ্ললা! । বসে জানকি ! আমার এই বজ-কঠিন প্রাণ 
আজও কি অভাগিনীকে ত্যাগ করিল না ? 
, অরুন্ধতী । অয়ি রাজপুত্রি! স্থির হও। জাননা কি যে, 

অশ্রজজলের সঙ্গে সঙ্গে সকলেরি কত কর্তব্য রহিয়াছে? আমাদিগের 
কুলগুরু সেদিন খধ্য-শর্গের আশ্রমে যে উপদেশ দিয়াছিলেন 
গু চ্ত 
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“যদিও আশু অমঙ্গল দেখিতেছ, তথাপি ইহার পরিণাম শুভ 

নিশ্চয় জানি” ইহা একবার ব্মরণ করিয়া দেখ। 

কৌশল্যা। ভগবতি' আর ভাবী ফলাফলের আশা কি 
'আছে বলুন ? সে সবই ত ঘুচিয়৷ গিয়াছে। 

অরুন্ধতী । তবে কি রাজপুত্রি! তুমি বলিতে চাঁও যে, 
এ সকল কথার কোনই সার্কত! নাই? এমন বরপুরুষদিগের 

মন্তব্যে কি কখনও সন্দেহে করিতে আছে? কেননা, সেই 

পরম জ্যোতিতে যাহার জ্যোতিম্মান্। তাহাদের বচন সততই 

সিদ্ধি লাভ করিয়া থাকে । বুথ! খাঁকাব্যয় তাহাদের ধর্ম নয়। 
( নেপণো কল কণ শব ) ৃ 

(সকলে কণপাত কয় ) 

জনক । আজ অনধ্যায় জানিয়া উদ্ধত বালকের মনের 

"আনন্দে কোলাহল করিতেছে বুঝি ? 

কৌশল্যা। শৈশবে 'দখ কেমন সহজে সৌোহাদ্দ জন্মে। 

। চাহিয়া ) ওমা! এদের ভিতর কে গে! এ বালকটা? ইহার 

দিব্য আরুতিতে আমাদের রামচন্ত্রের দেহসৌষ্ঠবের সৌসা- 

দৃশ্য দেখিয়া যেন চক্ষু ছুড়াইতেছে 
অরুন্ধতী । (আনন্দাশ্রপূর্ণ-লোচনে) ভগবতী ভাগারথীর নিকট 

[ঘ লবকুশের জন্মবুত্তান্ত শুনিয়া কর্ণ চরিভার্খ হইয়াছিল, এ 

বালক বোধ হয় তাহাদেরই একজন । | 
জনক | ইহাকে দেখিয়া আমার মনে হইতেছে যেন আমার 

রাষচন্দ্রই আবার শিশুমুভি ধারণ করিয়া) অঙ্গের শ্যামল প্রভায় 

৮৪ 2 
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সমবযস্ক বালকবুন্দকে উজ্জল করিয়া ঠাড়াইয়া আছে। আহা: 

ইহাকে দেখিয়া ষেন আশা মিটিতেছে না। 

কঞ্চকী | কোন ক্ষত্রিয়-সন্তান হইবে বোধ হয় । 

জনক । তা বটে। তাইত পৃগ্গের ছুই পার্খে তুণীরদ্বয় শোভা 

পাইতেছে, বক্ষঃম্থল ভল্্লিপ পরিধানের মুগচম্ লতাতন্ত-নিশ্মিতি 

এবং কটিস্ত্রের দৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ' হস্তে ধন্নক আর 'অশ্বখ বৃক্ষের 

শাখাদণ্ড ধারণ করিয়! আছে । ভগবতি অরন্ধতি। এখনও কি 

আপনা'র মনের প্ংশয় দূর হইল না? এবালক কোথা হইতে 

আসিল জিজ্ঞাসা করিতেছেন * 

অরুন্ধতী । অদাই তত আমাদের এন্থানে আগমন ' কেমন 

'করিয়া তবে জানিব বসন! 
জনকণ। ওহে গ্রষ্টি। এই বালকটির বিষয় জানিবার জন্তা 

আমার নিতান্ত কৌতৃহল জন্মিয়াছে। একবার ভগবান্ বাল্মীকিকে 
জিজ্ঞাসা করিয়া এস না। আর ইহাকে বল গিয়ে যে, আমরা 

পরিণতবয়স্ক কয়েকজন আগন্ধক উহাকে দেখিতে বড়ই উৎসুক 

হইয়াছি। 

কঞ্চকী। বেআজ্ঞ। (প্রস্থান ১1 

কৌশলা! । এরূপ বলিলে কি সে আসিবে ? 

অরুন্ধতী । কেন আসিবে না? অমন সৌমাদর্শনের কি 

কখনও সৌজগের অভাব হইবে মনে কর ? 

কৌশল্যা । (তকাইয়া ) তাইত। আমাদের গৃষ্টির অনুরোধ 

মত খধিবালক যে এদ্িকেই আসিতেছে ' 
৮৫ 
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জনক | ! অনেকক্ষণ নিরীক্ষণ করিয়া) এ কিহে! নিতান্ত 

বিচক্ষণ না হইলে, এই অল্পমতি শিশুতে এমন বিনয়মধুর ভাব 
লক্ষ্য করা কি সাধারণের পক্ষে সম্ভব হইত? দেখন৷ ক্ষুদ্র 

অয়স্কাস্ত-মণি যেমন জড়বৎ লৌহুপিগকে স্ববলে আকর্ষণ করে, 

সেইরূপ এই শিশুও তাহার ব্যক্তিগত মাধুধ্য 'আমার মত 
বিষয়-বিরাগী স্থিরচিত্ত জনের হৃদয়কেও মায়াজালে জড়িত করিবার 

উদ্যোগে আছে। 

(প্রবেশ কবরয়া) 

লব। এখন করি কি? অজ্ঞাত-কুলণীল জন আমাদের 
পৃজনীয় হইলেও কেবল স্তঃপ্রবৃত্ত হইয়। তাহাদিগকে অভিবাদন 

করা উচিত হয় কি? (ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া) কিন্ত এক্ুপ 

না করাও ত আবার নীতি-বিরুদ্* বলিয়া বিজ্ঞজন নির্দেশ করিয়া 

থাকেন। (নিকটে আসিয়া ) মহাশয় । এই লব, নত শিরে 

আপনাদিগকে প্রণিপাত করিতেছে, গ্রহণ করিয়া কুতার্থ করুন । 

অরুন্ধতা ও জনক। তোমার কল্যাণ হউক। বংস' 

চিরজাবী হও ! 

কৌশল্যা। বৎস! দীর্ঘাযু হও । 

অরুন্ধতী । এস বৎস' (ক্রোড়ে ধারণ করিয়া ). আহা । 

কেবল যে আমার শুগ-ক্রোড়ই পূর্ণ হইল, তা! নয়ঃ যেন বহুকালের 

কোন মনস্কামনাও সিদ্ধিলাভ করিল, এরূপ মনে হইতৈছে। 

কৌশল্য।। বৎস! একবার এদিকেও. এস ( অক্কে লইয়া ) 

ওমা! কেবল যে ইহার বিকসিত নীলোৎপলের ন্যায় শ্যাম 

৮৩ 



উত্তররামচরিত । 

ও উজ্জল সুঠাম দেহ বন্ধনেই আমাদিগেয় রামচক্ধের সৌসাদৃস্ত 
পরিলক্ষিত হইতেছে, এমন নয়, পদ্মগন্ধ-পরিপূর্ণ কলহংসের 
স্বরের ন্ায় এই সুমধুর স্বরেও যেন রঘুনন্দনেরই মোহন স্বরের 
আভাস পাওয়া! যাইতেছে । আর প্রফুল্ল পন্মের অভ্যন্তর ভাগের 

ম্যায় কোমল এ অঙ্গের স্পর্শেও সেই স্ুুথস্পর্শ ই অনুভূত হইতেছে । 

' চিবুক উন্নত করিয়! বাম্পপুর্ণলোচনে ) বৎস! চিরজীবী হও, 

তোমার মুখচন্দ একবার নিরীক্ষণ করি, রাজরধধি! একবার 
নিপুণন্ভাবে দেখুন, ইহার মুখখানি ঠিক বধূরই মুখের তুল্য। 

'জনক। হই! দেখিতেছিঃ। 

কৌশল্যা । ইহাকে দেখিয়া অবধি কত কি কথা স্মরণ হইয়! 
' প্রাণটা যেন আকুল হইতেছে। 

জনক । কি আশ্চর্য । এই শিশুর কিবা 'আকরুতিতে কিবা 

প্রকৃতিতে আমাদের রাম সীতা উভয়েরই যিলিত সাদৃশ্য লক্ষিত 

হইতেছে । সেই সে দিব্কান্তি। সেই স্বাভাবিক বিনয় নঅ 

স্বভাব, সেই সুমধুর বাণা, সেই সে পবিত্র প্রভাব । সকলই সেই 
মূগল মুস্তিরই যেন প্রতিবিত্ব্বৰূপে ইহাতে প্রতিফলিত দেখিতেছি। 
অথব! দৈব-দূর্ববিপাকে পড়িয়া বুঝি বা আমারই মনের এই বিকার 

উপস্থিত। 

কৌশল্যা। বৎস! তোমার মাতা কি জীবিত? তোমার 

পিতার কথা কি ম্রণ আছে? 

লব । না কিছুই জানি না। 
কৌশল্যা । তবে তুমি কাহার বল? 
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লব। আমর! ভগবান্ বাল্সীকির শিষ্য । 
কৌশল্যা । বৎস! আরো কিছু বলিবার থাকিলে বল না ? 

লব। ইহার বেশী মার কিছুই জানা নাই। 

(পেপে) ) 

“ওহে সৈগ্যসামস্তগণ কুমার চন্দকেতুর আদেশ এই যে, 

আশ্রমের নিকটবত্তীা স্থান যেন আক্রান্ত না হয়।” 
অরুন্ধতী ও জনক । ওহে । অশ্বমেধ যজ্জের অশ্ব-রক্গক 

হইয়া কুমার চপ্কেতু এদ্রিকেই আমিতেছেন । "আতা ! *আকজ্ত 

আমাদের কি স্থদিন সে, হাহাকে দেগিতে পাইব। 

কৌশল্যা। “লক্ষণের পুত্র আদেশ করিতেছেন” এই 

কথার বর্ণে বর্ণে বেন সুধা করিত হইতেছে । ' | 

লব। আনা! এই চক্কেতু কে ? 

জনক । দশরণরাজার পুঞ রাম লক্ষণের নাম শ্নিয়াছ ত£ 

লব। আজ্ঞে হা, রাষায়ণে এহ মহাপুরুবদের বিষয় 

উল্লিখিত আছে । 

জনক । তবে কি জাননা! যে সেহ লক্পণেরহ আম্মন্ত এই 

চন্দকেতু ? 

লব। ভা। উন্মিলার পুত সেই হত্রে মিপিলেশবরের 

দৌহিএ) এই ও ? | 

অরুন্ধতী । ' ভান্য করিয়া) বাচার আমার এই 'সকল 'বিসয়ে 

জ্ঞান কি চমতকার, দেগ “দখি | 

জনক । বদি এঠ সংবাদহ্থ রাখ, তবে বল দেখি, রাজা 
৮ 
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দশরথের বংশধরদিগের মধ্য কে তাহার কোন্ মহিশীর গর্ডে 

জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ? 

লব। ওসব কাহিনী পূুর্ধে কখনও কাহারও মুখে শুনিও 

নাই, আমাদের জ্ঞান ও নাই । 

জনক |। “কন? কবি করুক এ সকল প্রণীত হয় নাই কি? 

লব। হা । প্রণাত হইয়াছিল বটে, কিস্ তাহা প্রকাশিত 

হয় নাই । অভিনয়ে প্রয়োগ করিবার মানসে, এই প্রবন্ধের 

কিয়দংশ দৃশ্টীক!বো পরিণত করা হয়। সে কাবা আবার 

তগবান্ বালীকি সেই আছি নাট্যশাস্্কার ভরত মুনির হস্তে 
সমর্পণ করেন । 

জনক | কেন % না করিলেন ? 

লব*। শুনিয়াছি ভরত "মনি অগ্সরাগণ কর্তৃক ইহার 

অভিনয় প্রদর্শন করাইবেন বলিয়া | 

জনক | এ সকল কথা বড়ই কৌতৃহলঙজ্নক মনে 

হইতেছে । 

লব। ভগবান্ বাশ্ীকির আবার এ বিময়ে সাবধানতা 

কতদূর দেখুনঃ কোন বিশ্বাসী শিষোর দ্বারা সে কাবা মৃনির 

আশ্রমে প্রেরণ করেন, এবং পথে পাছে কোন বিদ্ব ঘটে সেই 

আগগ্কায় ধনু হস্তে আমর অগ্রজকে তাহার অনুসরণে নিযুক্ত 

করেন। 
(কীশল্যা । তোমার আবার সহোদর আছে না কি? 

লব। আজ্ঞে হা, তিনি আধা কুশ নামে অভিহিত । 
৮৯ 



উত্তররামচরিত | 

কৌশলা! | তা! হলে তিনি তোমার জোষ্ঠ ভ্রাতা হন ? 

লব। তাই বটে, আমার ভূমিষ্ঠ হওয়ার কিঞিৎ পুর্বে তিনি 

জন্মগ্রহণ করেন বলিয়া আমার অগ্রজ নামে বাচ্য। 

জনক | তবে কি তোমরা ঢুই ভ্রাতা যমজ ? 

লব। আজ্ঞে ই! । 

জনক | তোমাদের বিষয় যাহা যাহা জান বলিয়া যাও, 

শুনিতে বড়ই উৎসুক হইয়াছি। 

লব। মানব এই জানি “য পৌরজন সীতা দেবার নামে'কি 

কলঙ্ক রটনা করে, হাহাতে রাজা রামচন্দ্র বড়ই মনঃক্ষুজ হইয়। 

পরীর বনবাস ব্যবস্থা করেন। তখন আজ্ঞাকারী লক্ষ্মণ অগ্রজ্মের 

আদেশক্রমে ঘোর অরণো, সেই আসর প্রসব ভ্রাত জায়াকে 
একাকিনী পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া 'আসেন। * 

কৌশ্লা । হা বংসে। তোমার সেই ললিত লাবণাময় দেহের 

পরিণামে কি এতই লাঞ্চনাভোগ লেপা ছিল । 

জনক । হা পুত্রি! একাকিনী নির্বাসিত হইয়া যখন এক- 

দিকে দারুণ অপমানের কশাধাতে এবং অন্যদিকে ভীত্র প্রসব- 

বেদনার অসন্ত যাতনায় বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিলে, তখন সন্মথে 

হিংস জন্দ সকল দেখিয়া ভয়ে ত্রস্ত হইয়া 'আকুলভাবে না. জানি 

বারংবার আমাকে কতই স্বরণ করিয়াছিলে। 

লব। ( অরস্বতীর প্রতি ) আর্য ইহারা ছুজন কে ? 
অরুন্ধতী । ইনি কৌশল্যা, আর উনি জনক। 

( লবেব সকৌত়াক্ে ও সসম্মানে নিরীক্ষণ । 



উত্তররামচরিত। 
জনক । উঃ, পৌরগণের আম্পদ্ধীকে বলিহারি যাই, আর 

রামচন্দেরও 'অবিচারকে ধন্য মানি। এই সীতা নির্বাসন 

ব্যাপার দিবানিশি চিন্তা করিতে করিতে বস্ততই ইচ্ছা হয় যে, 

হয় যুদ্ধ বিগ্রহে, না হয় 'অভিসম্পাতে একবার আমার মনের 

জালা উপশম করি । 

কৌশল! । ভগবতি ! রক্ষা করুন! রক্ষা করুন! রাজধির 

হৃদয়ে আজ কি কুক্ষণে একি উগ্রভাব উপস্থিত! ইহার কিছু 

প্রঠিবিধান করুন । 

' অরুন্ধতা। হে রাজন! এসময়ে আপনার এক্প চিত্ব- 
বিরৃতি যে স্বাভাবিক তাহাতে আর সন্দেহ কি? 'অপমানের 

অত্যাচার সহা করা যে মুনিজনের পক্ষেও সহজ নয়, তাহা 
বিলক্ষণ“বুঝিতে পারি । কিন্ত এ স্থলে ভাবিয়া দেখিলে রাম- 

চন্দ আপনার সন্তান সদৃশ, আর এই দীনদুঃখী প্রজাগণও 

একান্তই কুপাপাত্র, অতএব ক্রোধ পরবশ হইয়া ইহাদের 

এই মতিভ্রমের প্রতিশোধ লওয়া কি ভবাদৃশ জনের 

উচিত? 

জনক । তাইত। না আর রপ্নন্দনে আমার কোন বিদ্বেষ- 

'ভাব প্লোষণ কর! সঙ্গত হয় না। বাস্তবিকই মে আমার পুত্র- 

স্থানীয়, বড় প্রিয় জন, আর তাহার অধীন প্রজাদিগের মধ্যে 
বাল, বৃদ্ধ, দ্বিজ, পন্নুও যথেষ্ট আছে; স্থৃতরাং ইহাদ্দিগের বিরুদ্ধে 

কি ধন্ুধ্ণারণ বা অভিসম্পাত চলে! কখনই না। যাক, অন্তর 

হইতে এই দ্বেষ হিংস! দূর করিতেই হুইবে। 
৪৯ 



উত্তররামচরিত । 

(প্রবেশ ক য়া) 

€ বালকের ত্রস্তভ্াবে মাগমন ) 

কুমার! এতদিন থে অশ্ব অশ্ব বলিয়া কোন জন্য বিশেষের 

নাম নগরে শোনা গিয়াছে, আজ আমরা তাহা স্বচক্ষে দেখিয়া 

আসিলাম। 

লব। হী, প্রাণি-বিগ্ঠায় আর যুদ্ধ শাস্ে এ জন্থর বিশেষে 

পরিচয় পাইয়াছি বটে । তা বল দেখি সে দেখিতে কেমন? 

বালকগণ। তবে বলি শোন-_-তার পশ্চা ভাগে শ্থা 

পুচ্ছ আছে, তা আবার ঘন ঘন চালনা করে। গরীব, তান 

ভারি সুন্দর, সে চারি পায়ে চলে; তৃণ শশ্ত ভক্ষণ করে এবং 

আঘ ফল প্রমাণ পুরীষ ভাগ করে । আর ৫খশা ব্যাধ্যায় কাজ 

ভাই ?£ এসে দেখ না, নয়ত তরে চলিয়া বাবে। | 

(হি ধণযা াকিধণ 

লব । ( 'অন্ুরোণ এড়াইতে না পারার ভ।ণ করিয়া । মাম্যা । 

দেখুন 2 এদের কাণ্ড । 'মাম।কে কেমন সবলে টানিয়া লইয়া 

বাইতেছে। 

( দদ চলা যাঙ্যা ) 

অরুন্ধতী ও জনক | নুবশত ' মাওনা দেখিয়া এস গিয়ে । 

কোৌমশল্যা । ভগবতি। এমন প্প্রিযদশনকে না দেখিয়া 

কেমন করিয়া প্রাণ ধারণ করিব, বলুন। আহা! আমার 

দেখিবার সাধ থে আর মিটে না। তবু "যতক্ষণ দেখ! যায় 

দেখিয়া লই ।. 

৫ 



উত্তররামচরিত । 

অরুন্ধতী । কতদুরে চলিয়া গেল। আর কি দেখা যাবে? 

( প্রবেশ কিয়া ) 

কঞ্চুকী। ভগবান্ বালীকি বলিলেন যে এ নকল বিষয় 
অবসর মত জানিতে পারিবেন । 

জনক । বিশেষ কিছু ঘটিয়া থাকিবে, এরূপ মনে হইতেছে। 

ভগবাঁতি অরুন্গতি সখি কৌশল্যে! আধ্য গুষ্টি! চলুন তবে 

'ভগবান্ বান্মীকির সন্লিধানে গিয়া তাহার সাক্ষাৎ দশন লাভ 

করিয়া আঙি। (বৃদ্ধগণের প্রস্থান )। 

বালকগণ | কুমার .দথ না কেমন আশ্চর্য্য ব্যপার । 

লব। এ আমার দেখাও আছে, জানাও আছে। এটা 

অশ্বমেধ বজ্জের অশ্ব নিশ্চয়। 
বাপক | কেমন করিয়া জানিলে £ 

লব। আরে মুখের দল! অশ্বমেথ যজ্জের বিষয় সবইত 
তোম'দের পড়া আছে। দেখিতেছ নাকি যে সেইরূপ বর্ম্- 

ধারী, দণগুহস্তে পুছ্গে তুণার লইয়া শত সহস্র সৈশ্ঠ সামন্তে এই 

'অশ্বের রক্ষক স্বরূপ নিযুক্ত হইয়া, সঙ্গে সঙ্গে চলিয়াছে ? আমার 

কথায় বিশ্বাস না হয়, যাওনা গিয়ে জিজ্ঞাসা করিয়া এসো না। 

বালকগণ । ওহে । এ অশ্ব তবে মুক্ত করিয়া দেওয়া 

হইয়াছে কেন ? 

লব। কি জান, “অশ্বমেধ” নামেতেই বিশ্ববিজয়ী ক্ষত্রিয় 

কুলের মহা একট।' গর্ব যে, আর সকল ক্ষত্রিয়কেই ইহাদের 

সম্মুখে মাথা হেট করিতে হইবে । 
৪৩ 



উত্তররাযচরিত | 

( নেপখো ) 

“যিনি রাবণ বংশের নিধনকারী এবং সপ্ত লোকের মধ্যে 

বীরশ্রেষ্ঠ) সেই শ্রীরামচন্ত্রেরে এই অশ্ব এবং জয় বৈজয়ন্তী 

পতাকা জানিতে হইবে ।” 

লব। কি এত বড় আম্পদ্ধার কথা! এ কথা শুনলেই 

ক্রোধে অক্ষ জলিয়া উঠে! 

বালকগণ। বলে কিহে? আমাদের কুমারের কি বুদ্ধি 
দেখ দেখি! তিনি যা বলিয়াছিলেন, এরা ঝি ঠিক তাই 
বলিতেছে? ॥ 

লব। ও ভাই। পৃথিবীটা একেবারে ক্ষত্রিয় শুন্য হইয়া 

গেছে নাকি যে এদের এই ছোট মুখে আজ এত বড় কথা 

( নেপগো ) 

ভ$! আমাদের মহারাদ্গের বিপক্ষে দণ্ডায়মান হইতে পারে 

এমনও আবার ক্ষত্রিয় কলে কেহ আছে নাকি ? 

লব। বানস্রে বড়াই ধিক নরাধমদের ধিক ধিক! 

বেশ ত? যদি তেমন বীর তোমাদের কেহ থাকেন, তা 

থাকুন না। ন্তা বলিয়া যে তার নাম শুনিয়াই আতঙ্কে 

জড় সড় হইয়া পড়িব এমন কাপুরুষ আমরা নই। তা.কথায় 

কাজ কি? তোমাদের বিজয় পত্তাকা এই বাহু বলেই 

ফাড়িয়া লইব জানিও। ওহে ভীরুর দল। এসো না, এই 

'শ্বকে ধর না এসে । এ বেচারা যে নিরীহ'হরিণটার মত চরিয়া 

বেড়াইতেছে । 
*৪ 



উত্তররামচরিত ॥ 

€ প্রবেশ করিয়া ) 

ক্রুদ্ধপুরুষ। বাব! কি দান্তিক পুরুষ রে! এমন অহঙ্কার ত 

আর দেখি নাই! কি হে, কি বলিলে? “অস্ত্রধারীর হৃদয়ে দয়া 

মায়া নাই, এমন শিশুর মুখেও যদি বড় কথা শোনে তবে 

তাহাও সহা করিবে না?” ভাল' রাজপুত্র চন্দ্রকেতু এখন 

পূর্বারণ্যের শোভা সন্দর্শনে ব্যাপূত আছেন ) যতক্ষণ না তিনি 
আসেন, ততক্ষণ আমরা ত্বরিতপদে এ নিবিড় বনে পলায়ন 

করি। ৃ 

- বালকগণ। কুমার । 'আর কাজ কি ভাই এই অশ্ব ধরিয়া? 

দেখিতেছ না সৈশ্গের! তোমাকেই লক্ষ্য রুরিয়া কেমন তীক্ষ অস্ত 

শন লইয়া স্দ্ধের জণ্য তগ্জন করিতেছে । 'মাশ্রমও যে এখান 
হইতে অনেক দূরে । তবে চলনাঃ লম্বা পায়ে পলায়ন করি। 

লব | (হাস্ত করিয়া) বা পলাইবই যদি, তবে এ সব 

শাণিত অস্থের 'আবশ্তক ছিল কি? (ধনু যোজনা করিয়া) 

আমার ধন্ুকে এই যে গুণ যোজনা করিলাম, তাহা মেঘের মত 

ঘোর গঞ্জন করিতে করিতে, সর্বগ্রাসী কতাস্তের হাস্ত বিস্ফীরিত 

মুখব্যাদানের বিকট অভান্তর বলিয়। সকলের ভ্রম জন্মাক, 

এই চাই । 
( সকলের প্রস্থান )। 

১৫ 



সঞ্ওস্ আহত | 

(নেপধ্যে।) 

“ওহে সৈন্” সকল আর ভয় নাই । আমাদের 'বল 'আঙিল। 

এ দেখ ন! সৃদ্ধ সংবাদ শুনিয়া কুমার চন্্কেতু স্রমন্থকে সারখি 

করিয়া এবং দ্রুতগতি অশ্ব যোজন। করিয়৷ রথে আরোহণ 

পূর্বক কেমন সত্বর চলিয়! 'আফসিতেছেন।” ূ্ 

(বাপ প্রনন্ত্রকে নাহ কাবয়। ধরুধ রী চক্দ্রকেতুব পবেশ 

চন্দ্রকেতু । 'মাধা সুমন্ত্র ' দেখুন দেখুন; কে এ বারবাঁলক। 

মানসিক উত্তেজনায় উহ্থার মত্রী। ঈষৎ লোহিত আভা ধারণ 

করিয়াছে, শরারের হইতন্ততঃ চালনায় পঞ্চচড়া দোলায়মান, 

রণক্ষেত্রে শক্রদিগের উপর 'অনবরত এই যে শর নিক্ষেপ করি- 

তেছে দ্েখিয়৷ তুমার বৃষ্টিপাত বলিয়া 'লম হইতেছে । একে 

আমাদের হস্তিগণের গগুস্থলের ঘণ্টার ভয়ঙ্গর শব্দে চতুদ্দিক 
প্রতিধবনিত ভইয়া উঠিতেছে, তাহাতে এত অসংখ্য ?সনার 

মধ্যে একা এই শিশু অজন্র দীপু শর নিক্ষেপ করিতেছে দেখিয়া 

স্তম্ভিত হইতেছি । তবে এই বালক রণৃকুলেরই কোন অপরিণত- 

বয়স্ক নাকি ?'কি জানি মনে বড়ই কোতৃহল জন্মিয়াছে। 
5১৩ 
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আমজ্স। তাই তঃ বীর্যে যেন স্থরাস্থরুকেও অতিক্রম 

করিয়াছে, আবার ইহাতে ভোমারই সৌসাদৃশ্ত দেখা যাইতেছে । 
বলিতে কি' রঘ্নন্দন যখন বিশ্বামিত্রের হজ্ঞবিপ্লকারী রাক্ষসগণের 
নিধনের নিমিত্ত শর-সন্ধান করিয়াছিলেন, এই বীর বালককে 

এ ভাবে দছ্ধে নিগক্ত দেখিয়া আমার কেবল সেই কথাই ্রণ 

হইতেছে । 

চক্ষকেতু । একটা বালকের বিরুদ্ধে আমাদের এহেন বিপুল 

আয়েনজন দেও্রিয়া অন্তরে বড়হ লঙ্গা বোধ করিতেছি । চারি- 

দিক্ষে অন্সের ঝন ঝন্ শক, গার রথের স্বর্ণ-ঘণ্টার টং টং বব, 
তাহাচে আবার আমাদের মদক্জাবী নুহ হস্তিগণ বারিবধী! মেঘের 

' মত এক শিশুকে আধেগন করিয়া আছে। 

স্মঙ্গ। বংস' একার কথা দুরে থাকুক ইহারা সকলে 

মিলিয়াও যে এই বালককে পরাজিত করিতে পারিবে, এমন ত 

বোধ হয়না। 

চন্দকেতু । আধ্য' ত্বরা করুন, ত্বরা করুন। এই শিশুর 

স্বারাই যে আমাদিগের আশ্রিত জনের বিনিপাত আরম্ভ হইল! 
দেখুন না, গিরিগুহার অভ্যন্তরে গজগণের ভীম গঞ্জনের সঙ্গে 

'আমাদিগের ধদ্ধ-বাদ্যের ভৈরব রব মিশ্রিত হইয়া যখন একে- 

বারে কর্ণ-জর উপস্থিত করিয়াছে, তখন একাকী এই বালক 
তাহার' অলৌকিক শক্তিতে সমরক্ষেত্র শক্র-শিরে পরিব্যাপ্ত 

করিয়া ফেলিয়াছে। , দেখিয়া মনে হয় যেন ভীষণ কৃতান্ত, 

'অপর্ধযাপ্ত আহারে আপনার উদর-পুত্তি করিলে পূর তাহার 
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করাল কবল হইতে এই সকল ভুক্তাবশেষ বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়া 

আছে। 

সুমন্ত্র। (স্বগগত) কে জানিত যে ইহার সঙ্গে আবার 

আমাদের চন্দ্রকেতুর বিগ্রহ বাধিবে? অথবা আজন্ম "আমর! 

এই রঘুবংশেই প্রতিপালিত হইয়া আসিতেছি, এ ফুলের কুলব্রুত 
যে, সংগ্রামে এ বংশধরেরা কখনও পশ্চাৎপদ্দ হন না, তাহাও 

আমরা বিলক্ষণ জ্ঞাত আছি। সুতরাং এ উপস্থিত ব্যাপারে ত 

উপায়াস্তর নাউ । পু $ 

চন্দকেতু । (বিল্রয়ের সহিত লজ্জিতভাবে ) কি! আধার 

সৈম্তদল পরাজিত হইয়! প্রত্যাগষন করিতেছে ? কি অপবাদের 

কথা । কি পরিতাপের বিষয় ! ' 

নুযন্ত্র। ( বেগে রথ চালাইয়া ) আয়ুস্মন্ ! সে বালক এতই 
নিকটবর্তী হইয়াছে যে, এখন আমাদের পরস্পরের মধ্যে বাকা- 
লাঁপ চলিতে পারে। 

চন্দ্রকেতু । (বিন্মিত ভাবে ) আর্য! রণক্ষেত্রে ইহার কি 

নাম উচ্চারিত হইয়াছিল, আপনার স্মরণ আছে কি? 

শ্মন্ধ । “লব” এই নাষ। 

চন্দরকেতু। ওহে মহাবাহো | আর সৈন্য-সামন্তে আবশ্তকতা 

কি? এই আমি সম্মুথেই বণ্ঠমান আছি, একেবারে তেজস্থিতায় 

ত্েজন্সিতা উপশমিত হউক । 

নুমন্থ। কুমার ! দেখুন, দেখুন ! মেধ্গক্জন শুনিলে উদ্ধত' 
সিংহশাবক ,যেমষন গঙজগণকে আক্রমণ করিতে গিয়াও তাহ! 
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হইতে প্রতিনিবৃত্ত হয়) সেইরূপ এই গর্বিত বীরবালক আপনার 
আহ্বান শুনিয়া সৈম্ঠনাশে ক্ষান্ত হইলেন । 

(দ্রুত লবের প্রবেশ ) 

লব। বাহবা রাজপুত্র বাহবা! ! আপনি সত্য সত্যই যে 

ইক্ষকুবংশীয়ঃ তাহাতে আর সন্দেহ নাই। তাইত আমি 

প্রতিনিবৃত্ত হইতেছি। 

( নেপথো কলকল ধরন) 

লুব। (বেগে মাসিয় ) আঃ কি আপদ! সংগ্রামে নিরস্ত 

হইয়া চলিয়া! আসিলাম, তবু এই বৃদ্ধপ্রিয় সেনাগণ আমাকে 

অব্যাহতি দিতে চায় না। এই মূর্খদিগকে লইয়া কি বিল্রাটেই 
* পড়িলাম'! এখন 'বে, প্রলয়কালে ভীষণ সংহার-বাযুর 

প্রম্ত সঞ্গালনে, সমুদ্র-প্রবাহে যখন উন্তাল তরঙ্গ উঠিয়া তুমুল 
রোল তুলিয়াছিলঃ তখন জলধি-গভস্থিত গেল সকলের সংঘাতে 

বিক্ষুব্ধ হওয়৷র ভীষণ বাড়বানল প্রজ্বলিত হইয়া তাহা যেমন 

কবলে গ্রাস করিয়৷ ফেলিয়।ছিলঃ আজ এই মহা-সৈগ-কোলাহল 

শ্ুনিয়। ক্ষোভে আমার অন্তরে যে ক্রোধানল জিয়া উঠিয়াছে, 

তাহাও ঠিক তেমনি ভাবে এই কলধ্বনির উপশম করিয়া 

দিউক। 

|] (নিকনে আনিয়। ) 

চগ্্রকেতু॥ ওহে কুমার! তুমি এই অসামান্য বাঁধ্যের 

পরিচয় দিয়া আমার এতই প্রিয়পাত্র হৃইয়৷ পড়িয়াছ যে, 

এক্ষণে তোযাকে আমার সখা নামের যোগ্য মনে করিয়াছি; 
৪৪ 
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স্থতরাং এ সম্পর্কে আমিও তোমার মুহৃদ্ হইলাম জানিও। 

তবে আর পরিজনের বিনাঁশে কাজ কি ভাই, এই চন্দ্রকেতুই 

ত তোমার বীরত্ব-পরীক্ষা করিবার উপধক্ত স্থান রহিয়াছে । 

লব। (হান্ট পুর্বক নিকটে আসিয়া ) আহা কি মহামুভাব 
সুষ্যবংশীয় কুমারের কি দরপ্তিগঠ ললিত মনোহর বাকা- 

বিশ্যাস রে! তবে আর এ সেনাদলের সঙ্গে বৃথা সংগ্রামে 

প্রয়োজন কি 'আছে, ইহাকেহই রণনৈপুণ্যে সম্মানিত করা 

ষাউক। । | 

1 নপাে। পুনরায় কলকত' ধ্বাশ ) 

লব । (ক্রোধভরে ) আঃ এ অজ্ঞ লোকেরা সৎসঙ্ষল্পেই 

কেবণ বিদ্ধ ঘটাইতে জানে । | 
(নকট অগমশশ্ি) 

চক্দকেতু । দেখুন দেখুন । সকৌভুকে আমাতে কেমন 

দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া ধন্থকে ভ্যা যোজ্রনা করতঃ দর্পভরে অগ্রসর 

হইতেছে । পশ্চাতে 'অনংখ্য শক্রসেনাঃ এ যেন বাধুভাড়িত 

মেঘে ইপ্রধন্থ শোভা পাইতেছে ! আম্য । এ দর্শনীয় দৃগ্য বটে। 

শ্রমন্ধ। কুমারহ এ মকল লক্ষ্য করিতে জানেন। আমরা 
ত ইহার বারত্ব দেখিয়াই একেবারে বিমুগ্ধ হইয়া আছি । 

১্্রকেতু । ওহে রাজন্বর্গ! "আমরা কিনা অসংখ্য 

হী, অশ্বঃ রথ এবং বর্ধারী সৈগ্দল লইয়া মৃগচর্্শাবৃত 

স্বকুমার এক শিশুর বিরুদ্ধে বিগ্রহ আরম্তকরিয়াছি। ছি ছি! 
এ যে নিতান্তই রণশাস্ত্রবিরুদ্ধ ! ধিক আমাদিগকে ধিক্ ! 
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লব। (ব্যঙগ্গভাবে) অহে! ! আমার প্রতি যে বড়ই করুণা ! 

( চিস্তাকব্রিয়া ) ভাল! আমি কেন বুথ! কালহরণ করি। 

জন্তকান্ত্রে একেবারে সকলকে স্তন্তিত করিয়া রাখিনা 

কেন? 

(সকলে নিস্তুবপ্রায় ) 

স্থমন্ব। একিহইল! সৈগদলের কোলাহল যে অকন্মাৎ 

নিরন্ত হইয়া গেল ' 
লব। সেনাদলকে হত অচেতনপ্রায় করা হইল। এখন 

এই রাজপুত্রের গর্ব চূর্ণ করিত হবে । 

নুমন্ত। বংস শন্দকেত। এই বালক হেন জন্তাকান্ 

"প্রয়োগ করিল, এদপ বোধ হইতেছে । 
চন্দরঞ্চেতু। তা কি আর বলিচত। ঘন অন্ধকারে দীপ্রিমতী 

বিছ্বাতের ছটায় “ঘন চক্ষু ঝল্সাইয়া দিল। তাইত! আম!- 

দিগের সৈনদল যে হিত্রার্পিতের ভয় নিশ্চল-ভাবে রহিয়াছে । 

তাই বলি, মন্পুত সেই বায়ব্াস্্ ভিন্ন কিসে আর এমন 

দৈবশক্তি রাখে বলুন। কি আশ্চধা দেখুন! পাতাল পুরীর 

'অভান্তরস্থিত লতাকঞ্জে যে গাঢ় 'অন্ধকার নিহিত থাকে; এ 

অস্ত্রের বর্ণ স্নে ঠিক তেষনি ঘনকুষ্ণ। এবং ইহা হইতে যে 
অগ্নিদ্মলিগ নির্গত হইতেছে, তাহা! যেন উত্তপ্ত পিস্তলের 

_পিঙ্গলাভাযুক্ত । এবং কুমার খন সে অস্থ নিক্ষেপ করিলেন, 
তখন ব্রহ্মাণ্ডের প্রলঙ্গন কালে মহাবাযু সঞ্চালিত মেঘের অন্তরালে 

তড়িৎ চম্কাইয়া নাঁবং নীলাম্বরকে, পিঙ্গল . গিরিগহ্বর- 

টা ১৩১ 



উত্তররামচরিত । 

সমাকীর্ণ শিথরে আনুত দেখাইয়াছিল, আজ এও ঠিক তেমনি 
দেখাইতেছে নাকি? 

স্থমন্ধ। কিনব এই অস্ত্র ইহার হস্তগভ হইল কি 
প্রকারে ? 

চন্দ্রকেতু । ভগবান বাদ্মীকির প্রদত্ব বলিয়া 'অনুমান 

করি। 

শমন্ধ। বংস' সাধারণ অস্ত্রের প্রয়োগ জানাই উহার 

পক্ষে অসম্ভব, ভাঁতে এই দিব্যান্্ের ত কথাই হইতে পারে না । 

কেননা, কুশাশ্ব মুনি হইতে এ অস্ত্রের সপ্টি এবং হিনিই ত্রহ্ষ্ষি 
বিশ্বামিত্রের হস্তে ইহা দান করেল। তদনস্তর রামচন্দ যখন 

মুনিবরের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন, ভখন সেই শুত্রে রঘুপতিকে এই 

অস্ত্রের অধিকারী করেন । 

চন্দরকেতু। এমনও ত হইতে পারে যে কুশাশ্ব বাতীভ 

অন্গ কোনও ব্রহ্মতত্বজ্ঞ মহাপুরুষ আপন তপোবলে এই দিবা- 

স্তরের সন্ধান পাইয়াছিলেন | 

ক্মন্ধ। বংস! সাবধান হও$ বার-শিশ্ত নিকটে 

মাসিতেছে। 

কুমারদ্বয়। (একে অনগের প্রত্তি) অহো কি তিয়দর্শন । 

( সন্গেহে নিরীক্ষণ করিয়া । একি আপনা হইতে অকন্মাৎ এই 

শুভ সমাগম? না উহার এই অসামান্স গুণাবলীর পরিচয় 

পাওয়ার নিমিন্ই এই সাক্ষাৎ দর্শন ; অথবা! জন্মাস্তরের কোন 

নিবিড় শ্েহবন্ধনে কি এ হেন আকর্ষণ ? না কি ঘনিষ্ঠ কোন 



উত্তররামচরিত | 

আত্মীয় জনের, দৈব-নির্বন্ধে এরূপ অপরিচিত ভাব ধারণ? 

বুঝি না, ইহার দর্শন অবধি অন্তর কেন এত ন্রেহপরবশ 

হইয়া পড়িল । 

স্তমন্ত্র। তা প্রায়ই এরূপ দেখা যাঁয় যে একভ্রন আর এক 

জনের প্রতি স্তই মারুট হইয়া পড়ে। চক্ষের দৃষ্টিই যেন 

হৃদয়ে প্রেম জন্মায় । তবে এমন প্রেম হইতে কি চিত্তকে কেহ 
সংঘত রাখিতে পারে বরং এই সুত্রেই হৃদয়ের বন্ধন ক্রমে 'আরও 

দৃঢ় হইয়া পর়্ে। 

| কুমারদ্বয়। (একে অন্গের প্রতি) এমন চার চিকণ দেহে 

কেমন ,করিয়ই বা এর সন্ধান করিব, বুঝিতে পারিনা । এ 

স্রস অঙ্গ আলিঙ্গন ' করিবার লালসায় যে আপন দেহে পুলক 
সঞ্চার ঠইতেছে। এখন করির্ক ? যুদ্ধ অঙ্গীকার করিয়! অস্ত্র 

ধারণ না করাও অসঙ্গত। আর যদি এমন বিক্রমশালী জনের 

জভ'ই অস্পধারণ না করিব, তবে অস্ত্রেরই বা আবশ্যকতা কি? 

ত1 ছানা এই কুমারই ব! বলিবেকি! বস্ততঃ ক্ষত্রিয়-ধর্ম পালন 

করিতে গেলে আর স্সেহ মমতা রক্ষা করা যায় না. কেননা 

কঠোর বীররস, প্রিগ্ধ গ্ীতির গতিবিধি কি বুঝিবে; কাজেই 

তাহাতে কেবল বিদ্ব ঘটায় । 

্্মন্ত্র। (লবকে দেখিয়া অশ্রপাত করিতে করিতে) হে হৃদয় ! 

, কেন বৃথা আশার বাস! বাধিতেছ? যে লতাকে একবার ছিন্ন 

করা হইয়াছে, তাহাতে কি আর কুমস্থমোদ্গম হইতে পারে? 

তাইবলি যখন আমাদিগের সীতা দেবীকে প্রাণে বধ করা 
১৬৩৩) 



উত্তররামচরিত | 

হইয়াছে, তখন তাহার সন্তান বলিয়। এ আশার কি কোন 

অস্তিত্ব থাকিতে পাঁরে ? 

চন্দকেতু । আন্য' এক্ষণে রথ হইতে 'অবতরণ করা 

যাউক্। 

সুমন্ত । তেন? 

চন্্রকেতু। এই বালক নখন ভূমিতে দণ্ডায়মান, তখন 

রথে অধিষ্ভান করিয়া তাহার অভার্থনা উচিত হয় কি? 'মাপনি 

ত ক্ষত্রণর্ম্বের বিধি সকপহই অবগত আছেন “বে, * সম-অবধ্াপনন 

না হইয়া কখনও একে অন্ের সঙ্কিত যদ্ধে প্রব্ হইবে না, 

শাস্্রবিদগণ একপ নিদে" করিয়া গিয়াছেন । 

সুমন্ত । : স্বগত ) আমি যে সম্প্রতি 'মতাসমনায়ই পড়ি- 

লাম। কেমন করিয়া বা কুষারকে লাধা আচরণ * করিতে 

নিসেধ করি, কিংবা উহার সংসংহসে বাধা না দিয়! সংগ্রামে 

প্রনুত্ত হইতে অনুমতি করি * 

চদ্দকেতু : আমর পিভামত পমান্ত) পর্্ম-সংক্রান্ত কোন 

সংশয়ে সর্বদা মাভার মামাংসার 'অপেক্ষা করিতেন, 'মআাজ ভবে 

আপনি আমার সেই সথাস্থানায় ভইয়া কেন মোন তহয়া রহিলেন ? 

সমস্থ । আরুক্সন! ভুমি যাহা বলিলে, বস্থতঃ ইহাই ধর্থ 

সঙ্গত। পুরাক।ল হইতে এই সনাতন ক্ষতিরধর্ম রক্ষাই, 

রপুকুল বীরগণের চবিত্রগন পদ্ধতি হইয়া পড়িয়াছে। ( সন্দেহে, 

আলিঙ্গন করিয়া ) আহা! এইত সেদিন তোমার জন্মদ[তা পিতা 

ইন্্রজিংকে বধ করিয়া কত বীরত্ব দেখাইলেন | তুমি তীহাঁরই 

১৪৬৪ 



উত্তররামচরিত । 

সন্তান এবং শোষ্যে বাধ্যে এই অল্প বয়সেই তুমি পিতার উপযুক্ত 

পুত্র হইয়াছ। ইহা কি কম সৌভাগ্যের কথা! বাস্তবিক 

দশরথবংশের প্রতিষ্ঠা যেন চিরস্থায়ী ভাবে চলিয়া 'আসিতেছে। 

চন্দ্রকেতু । / ছুঃখিত ভাবে ) রঘুফুলের জ্যেদগ নন্দনই বখন 

নিঃসন্তান তখন মাবার সে বংশের প্রতিষ্ঠা কোথায় রহিল 

বলুন । ফলতঃ এই তদৈৈব বিধানে আমার পিভৃগণ যে একে- 

বারে জীবনে মুত হইয়া আছেন । 

সুমন্থ । 'অহো ' চণ্দকেতুর বাক্যে হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া 
যায়। | 

লব। কি আশ্চধ্য! ই বিপরীত ভাবের একত্র সমাবেশ 
দ্রেখিতেছি।  চন্দ-উদয়ে কুমুদিনীর দেষন আনন্দের সীমা 

থাকে পা, ইহার দর্শনএ আকার পক্ষে তেষনই সুখকর মনে 

হইছে; কিস্ব আর এক দিকে উদ্ধত বীর-রস-পূর্ণ আমার 

এই ধন্তকধারী বানু দে বিগ্রহের কামনাই জঞানাইতেছে। 

চন্দকেতু । রথ হইতে অবতরণ পূর্বক আশ্য ৷ কৃয্যবংশোছুব 

চন্দকেতু আপনাকে 'অভিবাদন করিতেছে । 

স্থমন্ব। বরাহদেব যেমন সতত তোমাদের কুলের শুন্ভ 

কামনা, করিয়া থাকেন, তেমন তিনি আজও তোমাকে সেই 

অপ্রতিহিত পুণাময় তেজের অধিকারী করুন। আরও 
আশীর্বাদ করি যে তোমাদের বংশের যিনি আদিপুরুষ 

সেই আদিতাদেব 'অছ। এই সংগ্রামে তোমার প্রতি প্রসন্ন 

হউন এবং তোমাদের কুলগুরু ভগবান বসিগ্ তোমার 

১৬৫ 



উত্তররামচরিত। 
(শন রজত প্লান এসে হাল পড ভন-জে -৯ এ ভি 

বিজয় কামনা করুন, তোমাতে হুতাশন এবং মরুত্তের মহা 

তেজ প্রবর্তিত হউক, তুমি গরুড়ের তেজস্থিতা লাভ কর এবং 
রাম লক্ষণের ধনুকের জয়-মন্ত্রধধনি তোমার শরাসনে ধ্বনিত 

হউক । 

লব। কুমার! এই বিমানে শ্াপনার অধিষ্ঠান অতীব 

স্থশোভন দেখাইতেছে । একমাত্র আমার অভ্যর্থনার নিষিত্ত 

তাহা হইতে "অবতরণ, আমি নিতান্তই নিস্পয়োজন মনে, 

করিতেছি। | | 

চন্দ্রকেতব। তবে মহাশয়কেও অন রথ অলঙ্কৃত করিতে 
হইবে । ৃ 

স্থমন্ত। এখন তবে তুমিও চন্ষকেতুর অনুরোধ রক্ষা করিতে 

বাধা, কেমন ? | 

লব। এ সকল মখন সংগ্রামেরই উপকরণ, তখন ইহা 

ব্যবহার করিতে আমার কি আপত্তি হইতে পারে বলুন! তবে 

কিনা আমরা বনবাসী, রথের বাবহারে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ । 

সমস্থ । নখস "আমার, দর্প করিতে যেমন দক্ষ, শিষ্টা- 

চারেও আবার তেমনি নিপুণ । "আহা! আমাদের রামভদ্র 
ম্দি একবার ইহাকে দেখিতে পাইতেন, তবে তাহার হ্বদয় যে 

আজ স্বতহই ইহাতেই আলপক্ত হইয়া! পড়িত, তাহাতে আর. সন্দেহ 

'আছেকি? নু 

লব। 'আর্ধয। আপনাদের সেই মহারাজ বড়ই সুজন 

শুনিতে পাই | ( লজ্জিত ভাবে ) দেখুন, আমরাও যে সদা- 

১১ 



উত্তররামচরিত । 

সর্বদাই এইরূপ যজ্ঞের বিস্ব ঘটাই, তাহা মনে করিবেন না । ইহ- 

জগতে রাজা রামচন্দের গুণে কে না মুগ্ধ? তবে যে তীহারই 

বিরুদ্ধে আজ আমার অন্তরে এই বিপরাত ভাব দাড়াইয়াছে, 

সে কেবল তাহার অধীন অশ্ব-রক্ষকগণের দৃপ্ত বচন শুনিয়া! । 

চন্দরকেতু । ( ঈষৎ হাস্ত করিয়া ) কি হে, তোমার কি পিতৃ- 

পুরুষদ্দিগের প্রতাপ'9 অসহা নাকি? 

লব। আচ্ছা! সে সব কথায় কাজ কি?কিন্ব জিজ্ঞাস! 

করি, যে রাজা স্বয়ং দস্তিক ভাব ধার ধারেন না, বা যাহার 

প্রজা বৃন্দ সকলেই নিতাস্ত' নত্-স্বভাবাপন্ন, সেই ভুবন বিখ্যাত 

রাঘবেরণ্রাজ্যেই কিনা! নীচ ম্বখে এত বড় শ্রাঘার কথা! জানেন 

ত' ৰে খবিগণ বলিয়া গিয়াছেন, এই গর্বমূলক বচনই ইহজগতের 

বত কিডু অনিষ্ট ঘটায়, ইহা! হইতেই সকল শক্রতার স্ত্রপাত 
হয়। একমাত্র এই এক ঘটনাতেই বঘবপতি যতকিধিৎ নিন্দা- 

ভাজন হইয়াছেন, নতুবা লোকের মুখে হ 'চাহার কেবলই 

স্কতিবাদ শোনা যাইত। কিন্ধু শিষ্টবাক্যের ফলাফল একবার 

ভাবিয়া দেখন। ইহা অন্তরের অভিলাষ পুর্ণ করে, সর্ব 

অনিষ্টাপাতে বিপ্ধ ঘটায়, সংকীত্ডি স্থাপিত করিয়া ছক্কতিতে 

বিদ্বেষ 'জন্মায় তাই এমন কলাণদায়িনী বাণাকে বীরগণ 

'অমৃতমক্মী বাগুদেবী বলিয়! মাতার শ্যায় পূজা করিয়া থাকেন । 

সুমন্ত । আহা ! কুমারের চরিত্রের কি পুণ্প্রভা। ভগবান 
বালীকির শিষ্য বলিয়া যেন ব্রঙ্গচারীর উপমক্ত জ্ঞানগর্ভ বাক্যে 
এই তরুণ বয়সেই সকলকে আপ্যাক়িত করিতে শিখিয়াছেন। 
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লব। কুমার চন্দ্রকেতু যে বলিলেন “পিতৃপুরুষদিগের 
প্রতাপ তোমার 'অসহা নাকি? তাহারই উত্তরে জিজ্ঞাসা 

করি যে ক্ষত্রধস্ম কি কোন ব্যক্তি-বিশেষে স্থাপিত নাকি ? 

সুমন্ধ। জাননা কি যে ইক্ষাকু-বংশধরগণ দেবতাতুল্য 
তাহাদের নামে কোন রূপ তাক্ছীল্য প্রকাশ ধৃষ্টতা মনে করি। 

অতএব এ বিষয়ের প্রসঙ্গে আর কাজ নাই । ভা, শ্গাকার করি, 

সৈম্ত বিনানে নে দক্ষতা দেখাইয়ছ তাহা প্রশংসনীয় বটে, কিন্ধ 

তা বলিয়া পরশ্ুরামকেও যিনি রণে পরাজিত করিয়াছিলেন, 
কাহার নাম উল্লেখ করিতে এভটা সত্য ভাল দেখায় না। 

লব। ভানু পুর্বক : আধা । জামদগ্ের বিজেতা বলিয়! 

সে রাজার এত কি প্র“ত্দা, ভাত বুঝিলায না । ভ্রাঞ্ণদিগের 
বাধ্য-প্রকাশ লাক্য-নিঠংসে, আর কত্রিয়দিগের বারাঠর পরিচয় 

বাহুবলে, এই 2 সর্ববাদিসম্্ত বলিয়া জানি | এক্ষণে জামদগ্রয 

ব্রাঙ্গণ হইয়া নদি মন্ত্র গতণ করিয়া থাকেন, হবে তাহাকে 

পরাজিত কর"য় মাপনাদের মতার!জের বিশেষত কি হইল বলন। 

চশ্দকেতু । ; বিরক্তভাবে : আধা! আর উত্তর প্রতান্তরে 

কাজ নাই, নথেঃ হইয়াছে । ভাল এ 'আবার কোন্ নব 

অবভারের আঘিছাব হইল যে তিনি ভগবান ভৃগুনন্দনকে 

পর্যন্ত গ্রান্ত করেন না। এমন কি, আমাদিগের পিডৃদেবের 

ঘে পুণ্য প্রতি! সপ দবনে প্রচারিত হইয়া সর্বা লোকের অভয় 

দান করিতেছে? ইনি দেন সে সব খার্তির কোন সংবাদই 

রাখেন না|. 
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লব। তা কেন বলেন, রঘুপতির চরিত্রের মাহাত্ম্য কে 
নাজানে! বা কে না তাহার গুণ-কীর্তন করে! তবে এমন 

মহাপুরুষদের বিরুদ্ধেও যে কিছু বলিবার নাই, এমনও নয়। 

বাউক্ সেসব কথা । তাহারা এখন পরিণত বয়স্ক, স্বতরাং আমা- 

দের পরম পুজনীয়। তাহাদের চরিত্রের বিপ্রেনণ করা আমাদের 

শোভা পায়না । এই দেখুন না, তাড়কা বধ করিয়াও তাহারা 

স্লাহভার পাপে দোনা হইলেন না, বর" মহাখ্যাতিই লাভ 

করিয়াছেন ।' তা ছান্ডা রাবণের 'অনুচর খর, দূষণ যখন রণে 

ীক্রমণ করিল, তখন দে বারপুরুষ তিন পদ পশ্চাদ্দগামী হইয়া- 
ছিলেন, তাহা হাস্াম্পদ হইলেও কেহ বাক্ত করিতে সাহস 

পায় কি? তারপর' বালিকে নিধন করিতে গিয়া যে ছল 

(ক।শল ' অবলম্বন কর! হইয়াছিল, তাহা কে না অবগত আছে? 

হ/ইবলিঃ মহাপুরুনদিগের এই সকল সামায়িক ক্রটি গ্রাহাই 

করিতে নাই | কেমন ? 

চগ্জকেতু । আঃ ' তুমি বড় বৃথ! বাক্য ব্যয় কর। 
লব। কি? আমার প্রতি যে জ্রকুটি করা 

ইতেছে। 

স্থমন্্র। আবার ইহাদ্দের ক্রোধ উদ্দীপ্ত হইল। দেখ 

দেখ, শক্র দমনের উত্তেঞ্ষনায় সর্বাঙ্গ কম্পিত হওয়ায় চূড়া- 

বন্ধন কেমর্ন দোলায়মান, পল্প-পলাশ-লোচনে আরক্ত আভা 

এবং অকম্মাৎ চালিত ভ্রভঙ্গের বিলাসে, যেন চন্দের মধ্যবর্তী 

কলঙ্ক রেখা এবং প্রস্ফুটিত পদ্মে মত্ত ভ্রমরের মাধুধ্য একত্রে 
১৩৪ 
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প্রতিফলিত হইয়। এই আ্রীমান্ মুখমণ্ডলকে আরও মনোহর 
করিয়া তুলিয়াছে। 

কুমারত্বয়। তবে চল, এখন রণ-ক্রিয়ার যোগ্য ক্ষেত্রে 

উভয়ে অগ্রসর হুই। 

€( সকলের প্রস্থান) 
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(আকাশে বিচ্যাধর-দম্পতির আবির্ভাব ) 

বিস্তাধর ! অহো' রঘুকুলের এই কুমার-যুগল অকন্মাৎ ভীষণ 

নিরোধ বাধাইয়া প্রচণ্ড সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছেন । ক্ষত্রধর্মের 
অলৌকিক জে মুখক্রী কেমন উদ্দীপ্ত হইয়া! উঠিয়াছে। ইহাদের 

. উভয়ের বিক্রম ছেখিয়া দেবাস্থরগণও বিস্বয়ে যেন অভিভূত 

হইয়া পড়িযাছেন। প্ররিয়ে! দেখ দেখ হস্তের কস্কণের বঙ্কারে 
ধন্থকের টহ্কার মিশ্িত হইয়া কি ভয়ঙ্কর রব উখিত হইয়াছে । 

অবিরত এর সন্ধানের চালনায় মন্তকের চড়াবন্ধন কেমন নৃত্য 

করিতেছে । এই সর্বলোক-ভয়াবহ বিচিত্র ছন্দ ন্দ্ধ ক্রমেই যেন 

প্রবল হইয়। উঠিতেছে। আবার শোন শোন, দেবলোক হইতে 

মেঘ গঞ্জনের গ্লায় ঘোর গম্ভীর, বীর-রসোদ্দীপক দ্রন্দুভি ধ্বনি 

উখিত হইতেছে । "অতএব এস, আমরাও ইহাদের মস্তকোপরি 

মধুগন্ধি যনোহর পরিক্ঞাত্ত পুষ্প সকল বধণ করিতে থাকি । 

থিগ্াধরী,। অচম্িতে আকাশ যেন বিছ্যৎ ছটায় নাল- 

' সিত হইয়। পড়িল! , 
বিদ্ভাধর । তবে কি আজ, বিশ্বকণ্্ার অস্ত্রে যে আদিত্যকে 
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উজ্জলীকৃত করা হইয়াছিল, তাহার প্রচণ্ড তাপের অনুরূপ 

শঙ্করের সেই তৃতীয় নেত্র উন্মীলিত হইয়! সংহা'র মুত্তি ধারণ 

করিল । ( চিন্তা করিয়। , ওহো, এতক্ষণে বুঝিলাম, বৎস চন্রকেতু 

আগ্নেয় অস্থ প্রয়োগ করিয়াছেন; সে অস্থেরই এহ দীপ্ত প্রভা। 

তাইত, যেন ঈযৎ দদ পতাকা এবং চামর বিশিষ্ট শ্যন্দন সকল 

বিমান পথে লুগ্গায়িত পতিত হইতেছে, আর ধ্বজ-দগ্ডের বস্- 

থগ্ডের প্রান্ত-ভাগে অগ্রিন্ফুলিঙ্গ হওয়ায় ক্ষাণেকের তরে ধেন 

' কুকুরে রস রাগ বলিয়া ভ্রম জন্মাইতেছে। কি স্কাশ্চমা। 'ভগ- 
বান্ ভভাশন ঘন চতুদ্দিকে ভীহার ন্টন্তাল উন্নত লেল জিনা 

প্রসারণ পূর্বক এক উত্তপ্ু 'ভীমণ ভৈরব মুক্ত ধারণ করিয়াছেন । 

তএব 'আমার প্রিয়হমাকে বঙ্গে আবৃন' করিয়া দুরে প্রস্থান 
করিতে হইল । ৃঁ 

বিদ্কাধরী। আহা! প্ররিয়ভমের এই সণ শীতল স্পন্দে 

আমার সকল শ্রম বিদুরিহ হইল । এক্ষণে মন্তরগের আবেশে 

যেন মামার চক্ষু নিমিপ্িত হইয়া পড়িভেছে। 

বি্যাধর | অয়ি প্রেমময়ি । এই স্পশ কি এতই আনন্দ- 

দায়ক ? 'অথবা যে যাহার প্রিয়জন, সে তাহার এমনই এক বস্তু 

হে বাহিরের অভিবাক্তি ব্যতীতও, একমাত্র অন্তরের প্রেম- 

কেই সে নথেষ্ট জ্ঞান করে । কি বল? 

বিদ্ভাধরী। নভোমগ্ুল যেন চঞ্চল শড়িৎ-প্রভায় এবং 
মত্ত ময়ুর-কগ্ের শ্যামল আ'ভার গায় ঘর মেখ-মালায় আবুত 

দেখিতেছি ॥ 
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বিদ্যার | পরিয়ে । কুমার লব যে দিব্যাস্থ প্রয়োগ করিয্না- 

[নত তাহাতেই এমন দেখাইতেছে। আবার দেখ, অবিরল 

বুগপান্তে সে উজ্জ্বল প্রভা যেন ক্রমশই নিস্তেজ হইয়া 

পর়িতেছে । 

বিছা ধলা । তা উন্তম ভইয়াছে। 

বিদ্াধর 1 কি জান. অতি মাতায় কিছুই ভাল নয়। এই 

মন্দের ইৈব-ন্ন্কিভে সমন্ত জ্াবলোক যেন মাজ সই যোগি- 

শন লহকঙের করাল কবলে মাবদ্ধ থাকিয়া আহঙ্কে কম্পমান 

ইউেছে সু বন ১ককেতু, সাধু সাধু)? অগ্ভ তোমার 

বয়পা-আঅক বাবভার ব!স্ুবিকই উচিত হইয়াছে। কেননা 

ইহার কাধোগে প্র১গ্জ বাকু স্ব হইয়া" লব প্রবন্ত বরুণান্ত্রের 

প্রঠাবে এগনে যে মৈঘমালার ন্টংপন্তি হইয়াছিল, তাহা একে- 

বরে উঠ্চির করিয়া হি ঠিক যেন তক্জ্ঞানের আবির্ভাবে 

মায়াজ.ল বিছরিত হইয়া গেল । 

বিদ্ধাপরা । নাথ! ক ইনি, হস্তে পতাকা উড়াইয়া মধুর 

গ্ভার সরে এই কুমার-গলকে দ্ধ ব্যাপার হইতে বিরত 

রাখিয়া, রখ ভইতে অবভরণ করিতেছেন ! 

বিগ'ধর। | দু্িপাতি করির। ) এই যে আমাদের রঘননন 
“খ্বককে' বৰ করিয়া এ্রাতাবতন করিতেছেন । মহাপুরুষ 

তোর রাকো "আস্থা প্রযুক্ত ততক্ষণাৎ্থ সংগ্রামে ক্ষান্ত হইয়া দেখ 

লব কেমন সাম্য শান্ত ভাব ধারণ করিয়াছেন । আর চঞ্রকেতুও 

'আনত মন্তকে দণ্ডায়মান আছেন । আহা! আজ এই সন্তান 

১১৩ 
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সমাগম মহারাঙ্গের পক্ষে ১ভ দলদায়ক হউক, এ” কামনা 

করি। এক্ষণে তবে আমরাও চল প্রস্থান করি । ' নিক্মান্তু । 

€ রা «বং প্ণেডভাবে হব ও £স্দকেতিত হিতবিশ ) 

পু্পক রথ হঠত অবতরণ পুর্বক) হে 'আদিহাকুলের কুলচন 

১শ্দকেতো । এস, সন্দুধে আসিয়া আমাকে গাড় আলিঙ্গনপাশে 

আবদ্ধ কর। 'ভামার এ শফুমার অঙ্গের স্ুণাতল স্পশে আমার 

সকল অন্তজ্জালার উপশম করিয়া দিউক। আলিঙ্গন করতঃ: 

দিব্যান্রবারা তোমাদের এই লবের কুশল ত7 * 
চপকৈত । অছ্গুহ কাধ্যকুপ্পচ নয়নানপকর এই লবের 

সাক্ষাৎ দণনলাভেহ 

আমি মন আংপনার বিশেষ জেহভাজঞ আপনি 'ইতাকেও' 

সেই চক্ষে 'দখুন, অথবা আমার মত আপনিও হর প্রন 

প্রসন্ন দৃদ্িপাত করুন, ভাত 

রাম । : লবকে নিরাক্ষণ করিয়া ) আহা ' ঢভোমার বয়সের 

মাকুতিটা কি শাস্ত শুর! তাবৎ জগৎ ভাগের নিমিতই 

যেন ইহার মনয্দেহ ধারণ। আবার মসামান গ্তরবিদ 

বলিয়া বেদবত্ব রক্ষার জগ থেন কয়ং ক্ষত্রধন্্রই ইহাতে প্রতিক 

লাভ করিয়াছে । তারপর, শৌধ্য বীধ্যই বল, ব মানব-চরিত্রের 

অন্গান, গুণাবলীই বল, হঁহাতে যেন একত্রে সকলের সমাবেশ 

হইয়াছে । তাই ভাবি বুঝিবা কেবল পুণা পগ্জাথের সমগ্ি- 

যোগেই ইহার দেহযষ্ঠি গঠিত হইয়াছে ।  « 
লব। অহো! এই মহাপুরুষের দর্শনেই যেন পুণ্য সঞ্চয় 

১১৪ 
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হইল। ইনি যে বিপন্নের ভরসা, শেহ ভক্তির মুলাধার এবং 

ধর্মের মহান্ অবতার বলিয়া মনে হইতেছে । পরম আশ্চয্র 

বিষয় এই যে, ইহ।!র সাক্ষাৎ মাত্রই অন্তরের সকল বিদ্বেব-ভাব 

বিদ্রিত হয়, গ্রীতিপূণ রসে দ্বদয় পরিপূর্ণ হয়) এষ্টতা 
পলায়ন করে, বিনয়ে মস্তক আপনি আনত হইয়। আইসে। 

অথবা পুততীথ গ্তান পরিদর্শনের ধে মহাফল লাভ, মহৎ জনের 

সন্দশনেরও মহিমা সেই প্রকারই দেখিতে পাই । 

রাম । কি ধারণে যে এই বাপককে দেখিয়া অবধি অন্তরের 

সকল" ক বিস্তৃত হইয়া! একেবারে প্রেহরসে অভিভূত হইয়া 
প্ড়িলাম, কিড়ই ত বঝিতে পারিতেছি না । অথবা "জেহ যে 
ঞকান নিমিতু-সাপেক্ষ”- এ ক: নিতান্ত প্রক্তি-বিরুদ্ধ। কেন 

না আন্তরিক কোন গুঢ় রহস্ত »হুইতেই নেহ সধশরিত হইয়া 

একে অন্তকে প্রেমবন্ধনে আবদ্ধ করিয়' ফেলে । বস্থতঃ বাহ 

বস্তুর সহিত ইহার '"কানই সম্বন্ধ থাকিতে পারে না। দেখ না 

কি যে, আকাশে সম্ের উদয়ে সরেবরের কমল কলিকা 

কেমন প্রন্ুটিত হইয়া উঠে, আবার চন্দঈকিরণের সংস্পশে চন্দ্র- 

কান্তমণি কেমন বিগলিত হইতে থাকে » 

লব।, টগ্্রকেতো ! ইনি কে? 

চন্ধকেতু । প্রিয় বয়ন্তা! উহাকে পুজনীয় পিতৃদ্দেব বলিয়া 

জানিবে। 
* লব। আপনি যখন আমাকে “প্রির ৰয়ন্ত” বলিয়া 

সম্বোধন করিলেন, তখন ধর্্মতঃ ইনি আমারও তান স্থানীয় 

৪ ১৪০৫ 
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হইলেন। কিন্থ জ্যে্ঠ কনিষ্ঠ একত্রে ইহারা চারি জন আপনার 
এ সন্বন্ধ-ভাজন রামায়ণে পাঠ করিয়াছি, অতএব একটু বিশেষ 

করিয়া না বলিলে ঠিক পরিচয় জানা যাইতেছে না । 

চন্দমকেতু । ইনি জযোষ্ঠতাত। 

লব। (উল্লাসের সহিত )কি বলিলেন! স্বয়ং রদুনাথ? 
আমার আজ কি সুপ্রভাত ঘে এমন জনের দর্শনলাভ হইল ! 

( সবিনয়ে ) তাত! ভগবান্ বান্ীকির শিধা এই লব আপনাকে 

অভিবাদন করিতেছে । ৃ ৃ 

রাম। আবুস্তন্'! এস ' আলিঙ্গন করিয়া । আর রিনয়ে 

মাবশ্তকতা নাই অমাকে একবার দু আলিঙ্গন-পাশে আবদ্ধ 

কর। 'আহা ! এ কি স্পশ। যেন আমাক শিরায় শিঝায় আনন্দ 

ধার! বহিয়া যাইতেছে ! এ 

লব (স্গগত ) বিনা কারণেই ইনি আমাকে এত ন্রেহ করিতে- 

ছেন, আর আমি কি না ইৃহারহই বিরুদ্ধে অন্ত্রধারণ করিয়া 

ছিলাম! তাঁত' অচ্ঞলবের ধঙ্গুচা মাজ্জনা করিতে 'আজ্ঞা হয়। 

রাম। বংস' কি অপরাধের ক্ষমাভিক্ষা করিতেছ ? 

চক্্রকেতু । বজ্ছের অশ্বের অন্রবাত্রিদলের মুখে আপনার 

দের্দগ্ড প্রতাপের যোষণা শুনিয়া এই দৃপ্ত বালক আপনার 

বীরত্বের পরিচয় দিতে গিয়াছিল বলিয়া । ৃ 

রাম। ইহাতে দ্োবেরকি মাছে বল? এই বানহুবলই ত 

ক্ষত্রিয়কুলের ভূবণ! তেজন্বিজনের পক্ষে অন্ঠের গর্ববসচচ 

বাক্য অসহা হওয়াই ত গ।ভাবিক ; কেননা প্রকৃতিই তাহাকে 

১১ 
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এরূপ শিক্ষা দেয়। £দখ, দিনমণি যখন অবিশ্রান্ত উত্তাপে দগ্ধ 

করিতে থাকে, তখন কুধ্যকাস্ত মণি কি তাহাতে অভিভূত 

হইয়া তেজ উদশীরণ করে, ন! তেজ বর্ষণই তাহার প্রকৃতিগত 

ভাব? 

চ্গকেতু। এই বার বালকে ইদ্ধতাও কেমন শোভা 

পয়' দেখুন না ইহার দিব্যান্ের প্রভাবে আমাদের সৈনল 
একেবাহর নিশ্চল ভাবে পিয়া আছে । 

রমা ও দু ত কনিয়। ! বন লব অস্ সংবরণ কব। 

মার লুকে হুমিও আমাদের এই অনন্ত ঘোদ্ধবগকে এ 
ভবে লক্ষি হইয়া খাকিনে দিছ নং । 

"লব | দেআন্া হাতি অঙ্গ সংবরণ করণ ) 

১পকেতু। আপনার আঙ্গছা শিরোবাদয। 

রাম। বংস। এ সকল অন্্ঈ ত গ্রণ্ল উপদে” বাতাত 

কেহ বাবহার করিতে জানে না, কেননা ইহাদের প্রয়োগের 

(ঘ গ5 বহ্গ্ত রহিয়াছে । বেদরগণার নিমিত্ত ব্রশ্াদি মহষি- 

গণ নহু বংসর কঠোর পার ফলে আপনাদের »পোময় 

(ত52প- প এই মকল দিবা লংভ করিয়াছিলেন । হদনস্তর 

ইহদের * ধাবহারোপঘোগী মহ্ধ সকল ভগবান কুণাশ্ব আপনার 
বহুকালের শিদ্য বিশ্বামিত্রকে শিক্গী দেন। এই মনিবর 
মাবার ঠাহার শিষা পরম্পরা ক্রমে আমাকে সে রহমতের 

অধিকারা করেন। তাই জিজ্ঞাসা করি, তুমি কোন ক্াত্রে এ 

সকল নিগু5 তু ভাত হইলে, বঙ্গ । | 
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লব। আমাদিগের উভয়ের নিকট ইহা স্বতই প্রকাশিত 

হইয়াছিল । 

রাম। ইহাতে মনে হয় যে, বিশেষ কোন পুণা-প্রভাবে 

তোমাদের এ প্রসাদ লাভ হইয়াছে । তা যাক, এক! তোষার 

কথ! না বলিয়া হুজন বলিলে কেন ? 

লব। আমরা বমজ ই ন্রাততা। 

রাম । তোমার অন ত্রাতার নাম? ূ 
(,নেপপো )। 

“গুহে ভাগুায়ান ' কি বলিলে ক্লামাদের লবের সঙ্গে স্মাট- 

সৈশ্তের সংগ্রাম” ? যদি তাই হয় তবে অগ্ঠ হইতে প্রাজা”* 

শব একেবারে বিলুপ্ু হইয়া যাক এবং এস্সবিদ  ক্ষত্রিয়গণ 

ংশে নিবাণ প্রাপ্ত হউন 1” ১. | 

রাম। এ কে? দেহ বেন ইন্ষনীলমণিতুলায উদ্দ্রস 

শ্যাম কান্তি ধারণ করিয়াছে। ইহার সুমধুর কগন্দর 

আমাকে আনন্দে এমনি পুলকিত করিয়া তুলিতেছে, যেন 

ঘননাল মেঘের মন্দপবনি শ্রবণে কদম্বতরূতে সুফল দেখা 

দিতেছে । 

লব। উনি আমার সহোদর আগ্য কু", ভরত মুনির 

আশ্রম হইতে প্রভ্যাবঞ্ডন করিন্েছেন । 

রাম। (সকোতুকে ) বস: একবার উহাকে এন্দিকে 
ডাক না? ৃঁ 

লব. , তা অবশ্য ডাকিব। ( গমন ) 

১১১ 
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€ কুশের প্রবেশ |) 

কুশ। (সানন্দে ধনুক যোজনা করিয়া ) আদিত্যবংশের আদি 

পুরুব সেই ভগবান্ বৈবশ্বত হইতে আরম্ভ করিয়া পূজাপাদ 
মন্থ 'মবধি রঘৃকুলের ষে সকল নৃপতি আপনাদের বীর্যযবলে 

দো অনসুরকুলের সমূলে বিনাশ করিয়া! দেবরাজ ইন্দ্রকে 

পধ্যন্ত অভয় দান করিয়াছিলেন, আজ বদ্দি সেই প্রখ্যাত বংশের 

রাজেন্দবগের সহিত সংগ্রাম উপস্থিত হইয়াছে, তবে দীপ্ত 

প্রভারঞ্রিত অস্মার এই রাসন ধারণ সার্থক মনে করিতেছি । 

( স্ম্দে আসা 1) 

এ ব্রামণ এই বালকের কি অসাধারণ বিক্রম ' কিছুতেই 

যে ক্ষেপ নাই । দেখ তাবৎ ত্রিভুবনের পরাক্রমকেও 

'অগ্রাহ্া করিয়া বীরগর্থিত পাদধ্বক্ষেপে ধরণীকে যেন লঙ্জানত 

করিয়া 'অবহেলায় চলিয়াছে। এই কিশোর বয়সেই ইহাতে 

এই 'অদ্দ্রিসমান সারবন্তা দেখিয়া ভাবিতেছি এ কি মুণ্তিমান্ 

বীর রস, না ইহা ক্ষত্রধর্মোচিত প্রচণ্ড উদ্ধত্যের নিদশন ? 

লব। (নিকটে আসিয়! ) 'আধ্যের জয় হউক । 

কু" । আযুম্মন “যুদ্ধ ব্যাপার” বলিয়। কি একটা কথা রটি- 

য়াছে শুনিলাম ? 
লখ। শ্তরী। কিন্ত বিশেষ কিছু নয়। একটু স্চনা মাত্র 

'হইয়াছিল। তা বাক্ এখন বীরের ভাব পরিত্যাগ করিয়া 

বিনয় অবলম্বন করাই উচিত হইবে; আধ্য। 
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কুশ। এ কথা কেন বলিতেছ ? 

লব। ইনি যে স্বয়ং রঘ্পতি সগ্মুখে বর্তমান । আমা- 

দিগকে বড় স্নেহের চক্ষে দেখেন । এতক্ষণ আপনার অপেক্ষায় 

বিশেষ উৎকণ্ঠা! অনুভব করিতেছিলেন। 

কুশ। (সহকভাবে ) ওভো উনি সেই রামায়ণের নায়ক 

বেদরলগারের রঙ্গিতং * ৮ 

লব। আনে ইহ: । 

কুণ। তিনিমে এক হ্ুণজনা; পুর্ন । তীর পুাদরশন 

কার না প্রার্থনীয় বল? কিন্তু ধ্মন মহাজনের সাধনে 
যাইতে কোন্ আচার পদ্ধাতি যে অবলম্বন করাতে তম, রাহ 
ত এখন সমক্ার বিষয় । 

লব। কেন? শুঞর নিকট দাহ জেক হে বিবি 

মানিয়া চলে, তাই । 

কু । তা কেমন করিয়া হয়? 

লিব। আয্য! উন্মিলার পুত্র সেই উদ্বারহা ১ছকেও 
বন আমাকে প্রিয় বয়” বপি়া সম্বোধন করিয়া আহ্সায়না 
প্রদশন করিয়াছেন, তখন সেই সম্বন্ধে এত রাডদি আমাদের 

ধঙ্তা 

কুণ। এ হেন জনের সঙ্গে ক্ষত্রিয়-সম্তংনেরও মক্তক 
মানত কর! দুবশায় হইবে না। | 

লব। আন্য। ইহার সীম মুভ্তিত্রেই মন্্রব্য-১রিাত্রের সকল 
উৎকর্সের পরি€য় পাওয়া যাইনেছে | দেখুন |) 
১৩ 
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কুশ। (চাহিয়া) তাইত কি আশ্চর্য, যেন দয়ার অবতার 
আরকিই বা পুণ্যের প্রভাব, বলিহারি যাই! ফলতঃ ইহার 
চরিত্র-বর্ণনায়, রামায়ণের কবি যে বাগৃদেবীকে বিশ্লেষণ করিতে 

বাধ্য হইয়াছিলেন, তাহা বাস্তবিকই সার্থক হইয়াছে । 

( নিকটে 'আসিয়া ) তাত! বালীকির শিষ্য এই কুশ আপনাকে 

অভিবাদন করিতেছে । 

রম। এসো বংস। এসো এসে । "তামার এই অনুতময় 

অঙ্গের 'আলিঙ্গনৈর আশায আমি বড় উৎকন্ঠিত হইয়া আছি। 

( আলিঙগন পূর্বক ) একি”! যেন আমারই সর্ধবাঙ্গ হইতে স্রেহ- 

ধার! নিঠহত হইয়! এই কুমারের দেহরূপে পরিণত হইয়াছে। 

'অবার আমারই ন্তনা-ধাকু প্রাণরূপে বহির্গত হইয়া ইহাকে 

সজীব রাঁখিয়াছে ' এখন (দে ছইহার গাত্রসংস্পর্শে অন্তরে এই 
স্রখলোত বহিয়া যাইচেছে। ভাহাভেই মনে হইতেছে, বুঝি বা 

হৃদয়ের প্রভৃতি আনন হইতেই ইহার উৎপত্তি হইয়াছিল। 

লব। ভাত! ভান্ুকিরণ ক্রমশই খরতর বোধ ভই- 

তেছেঃ অতএব এই সালতরুর শ্ুশাতল ছায়ায় ক্ষণকাল বিশ্রাম 

করুন, এই নিবেদন | 

রাম,। বৎস। তোমাদের ইচ্ছ! 'অবশ্থই পূর্ণ করিব । 

( মঙলেস প্রহ্থান ও উপবেশন ) 

, ক্লাম। (স্থগত ) কি আশ্চন্য! এই কুশ আর লব, ছুই 
জনেরই আচার ব্যবহার 'অতি বিনীত ভাবাপন্ন হইলেও 

যেন সাআাজ্য-শাসন-সংরক্ষণের উপযোগী গুণ সকলও ইহাদের 
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মধ্যে অন্তনিহিত রহিয়াছে এরূপ মনে হয়। উভয়ের আকৃতি- 

গত মাধুরয্যই বা কত? দেখ না, শরীররক্ষার জন্য কোনই যত্র 
নাই, অথচ দেহের কান্তি ষেন উজ্জ্বল মণির মত আভাযুক্ত, 

এবং প্রস্ফুটিত পন্মের সৌরভে যেন ইহাদের গাত্র স্থুবাসিত। 
কি বলিব, রখুকুলের কুমারদিগের দৈহিক সৌসাদৃশ্য যেদ ইহা- 
দিগেতে লক্ষ্য করিতেছি--সেই তেমনি স্ুচিকণ শ্তামল বর্ণ, 

স্বন্ধত্বয় সেইবূপই বৃষের ন্যায় উন্নত, অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল তেমনি 

সুঠামে গঠিত, দৃষ্টিও সেইরূপ প্রশান্ত সিংহপ্লাবকের ' মত 
তেজঃপুর্ণ অথচ অচঞ্চল, কণ্ঠের স্বরে যেন মুদঙ্গের যধুর-গন্তর 

ধ্বনি মিশ্রিত রহিয়াছে । (সুক্্রভাবে নিরীক্ষণ করিয়! ) ওহে ! 
ইহারা উভয়ে যে কেবল আমাদিগের খংশেরই লক্ষণাক্রান্ত 
এরূপ নয়! জনকহ্হিতারও সামগ্রসথ ইহাদিগেতে বর্তমান, 

একটু নিপুণ ভাবে নিরীক্ষণ করিলেই তাহা স্পষ্ট প্রতীত হয়। 

আমার ত বোধ হইতেছে যেন আমার প্রাণপ্রিয়ারই সেই 

মোহন মুখচ্ছবি 'আমার চক্ষের সন্মথে আসিয়া উপস্থিত। তাই 

মুক্তাথচিত শুভ্র দত্তের দণ্ডফলকে ওঠ্াধরের কেমন শ্ত্রীবৃদ্ধি 

করিয়াছে, কর্ণ ছুইটীও সেই ছণাচেই গড়া, নয়নের এই নীল- 

লোহিতাভা যদিচ: স্ত্রীজনোচিত সৌ্টবের অনুকরণে হইতে 

পারে লা, তথাপি ইহা বীরত্বের পরিচায়ক বলিয়া সৌভাগ্যই 

সুচনা করিতেছে । 

তাইত ! এই না সেই বনরাঁজি-_যেখানে হি বান্দীকি' 

বাস করেন । এই অরণ্যেই ত আমার প্রিয়্তমাকে পরিত্যাগ 
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কারয়া জঙ্গণ চলিয়া আসিয়াছিল। এই বালক ছুইটার 
আরুতিতেও কেমন আমাদিগের বংশের সমুদায় লক্ষণ দ্নেখা 

যাইতেছে, আবার জস্তকান্ত্রের বিষয় জিজ্ঞাসা করাতে যে উত্তর 
পাইলাম. উহ্থাদিগের নিকট এ অন্ত্র স্বতই প্রকাশিত হইয়াছে। 
তাহাতেই সন্দেহ করি, তবে কি চিত্রদর্শনের সময়ে জানকীকে 

যে বলিয়াছিলাম «এ সকল দিব্যান্ত্র আমাদিগের সন্তানে বন্তিবে” 

হাই কি হইল? নয় ত পূর্বে কখনও ত শুনি নাই যে গুরুর 

মন্ত্র ব্যতীত কেহ এ অস্ত্র লাভ করিয়াছেন। তারপর 

ইহাদিগের দশনাবধি আয়ার অন্তরে সহসা এ অস্বাভাবিক 
স্নেহের সঞ্চার--বলিতে কি আমিই সর্বপ্রথষে তখন লক্ষ্য 

করিয়াছিলাম যে সীতাদেবী বমজ সন্তান গর্ভে ধারণ করিয়াছেন । 

কেননা দীর্ঘকাল একত্র বাসের ফলে হৃদয়ে যে প্রগাঢ় প্রেম 

জন্মিয়াছিল, তাহারই প্রসাদে বখন আমি বিজনে বসিয়। আমার 

সেই স্থুলোচনার ব্রীড়াজড় সেই সরস অঙ্গে অনুরাগ ভরে কর 

সঞ্চালন করিতাম, তখনই আমার কাছে সে রহস্য ভেদ হইয়! 

যাইত । তাহার বন্দ্দিন পরে সীতাদেবী স্বয়ং তাহা লক্ষ্য 

করিয়াছিলেন । (রোদন করিতে করিতে ) তবে কি একবার 

ইতাদ্দিগকে জিজ্ঞাস! করিয়! দেখিব, কি উত্তরদেয়? 

লব। তাত ! আপনার এ ভাব দেখি কেন? আহা! চক্ষে 

অশ্রধারা নির্ণত হইতেছে, আর অমনি যেন শ্রীমুখে নীহারসিক্ত 

' নীলোৎপলের মাধুর্য, প্রতিফলিত হইতেছে । 
কুশ। বৎস লব! সীতা দেবী বিনা রঘূপতির কি ছঃখের 
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আর পারাপার আছে? দেখ প্রিয়জনের অভাবে জগৎ এমনি 

অরণামর বোধ হয়। একেত তিনি স্বভাবতঃ পরম প্রেমিক 

পুরুন, তাহাতে এই দীর্ঘ বিরহ ' তবে 'আবার জিভ্াসা কর 

“এ ভাব দেখি কেন?” যেন কোন কালে রামায়ণ পড় হয় 

নাই, "তাই মূর্খের মত প্রশ্ন করিতেছে ' 

রাম! তাইত। ইহাদের কথাতেই স্পট জানা! গেল থে 

ইহার! 'অ:পন পরিচয় বিনয়ে সম্পূর্ণ উদ্দাসীন, হব আর বৃথা 

বাক্যবার করা কেন? হে দদ্ধহদয়। কন মকক্পাৎ তোমার 

এই বিকার উপস্থিত * আরকি ধৈধ্য ধারণ করিছে পারিবে 

না? অবশ্দেনে কি না নিউ জনের রুপাপুাণ্জ হলাম! গাক্ 

আর নয়! এবার অগ প্রসঙ্গ উপ্াপনে মনের এ ভাব দৃদ্ম 

করিতে হইবে। ( প্রকাশ্ডরে) বং! শুনিয়াছি, ভগবান বঃস্মাকি 

রামায়ণ-নামক কাবো রণ্বংশের বির বিগেদ ভাবে বর্ণনা 

করিয়াছেন ? হাহ! স্জনিতে বড়ই কৌতুহল জবিরাছে। 
কু* | হাঃ মে কাব্য আছ্েোপাস্তহই আমাদের অভ 

মাছে । সম্প্রতি বালরিতের শেন অধ্যায়ের দুইটা শ্লোক 

মনে পড়িল। 

রম। একবার শ্রোক ইটা শোনাইবে কি? 

কুশ | বে আজ্ঞে, হবে হনুন। ৃ 

“সীত৷ দেবী ্ভাবতই মহাগ্া র।মের বড় প্রেয়সা ছিলেন । , 

তারপর যে, সে প্রেমের এ বিকাশ হইয়াছিল; তাহা অবশ্থয 

রঘুনাথের নিজ গুণে । অগ্গদিকে 'আবার জনকতন্য়াও রাম- 
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চন্দ্রকে প্রাণ অপেক্ষাও অধিক মনে করিতেন । এরূপ পরস্পরের 

প্রতি পরস্পরের প্রীতিযোগ আপন আপন অন্তরই জানিতে 

পাবে। 

রাম। হাদ্দেবি! তখন সেই কৈশোরে আমাদের এমনই 

প্রণয় ছিল, আর দেখ এমন দৈব ছবিপাকে এখন কি দশান্তর 

ঘটিয়াছে! কেই বা লইল সেই ./প্রমের পূর্ণতার বিপুল আনন্দ! 
কোথায়ই বা গেল সেই একের অন্তটের প্রতি অনন্সাধারণ 

আন্তরিক যতু! এখন 'আার আমাদের নিত্য নব নব ভাবের 

নর নব লীলা! উ২দবই বা কে ঘটায়! বা সেই, সুখে ছঃখে 

সর্ববভাবে হাদয়ের এীক্যবন্ধনই বা পাই কোথায়? ঘদ্দি সবই 

শেষ হইম্াছেঃ তবে «এ পাপদেহে প্রাণপাখী কেন এখনও বাস! 

বাঁধিয়া আছে, বুঝিতে পারি না । 

এখন ক্ষোভ এই যে, যে কালের মাহাজ্মে সেই সরলা 
বালিকার 'অপরিস্ফুট দেহ মনের এককালীন বিকাশ হইয়া 
বড়ই চিত্বাকর্ষক হইয়াছিল! এখন সে অতীতের স্থতিও 

আমার ক্রেশদায়ক, অথচ সে চিস্তা ছাড়ি, নে শক্তিও 

আমাতে নাই। আহা! যখন যৌবন-উন্মেষে আমার তন্ু- 

মধ্যার দেহযষ্ঠি ক্রমশঃ পুষ্টি লাভ করিতেছিল এবং তৎসঙ্গে 
অন্তরে 'এক অভিনব স্রেহরস সধশরিত হইয়াঃ তাহার চিত্তকে 

যতই * চাতুধ্যময় করিয়া তুলিতেছিল, বাহিরে আবার সেই 
*লোভনীয় ললিত অঙ্গকে যেন ততই লজ্জাজড় করিয়া 

ব্বাখিতেছিল ! 
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কুশ। আবার চিত্রকূটে এবং মন্দীকিনীর তীরে বিহারকালে 

সীতাদেবীর উদ্দেস্তে রঘুপতির কি উক্তি শুনুন--প্প্রুয়ে ! এই 
যে সম্মুখে শিলাথণ্ড দেখিতেছ, ইহা যেন তোমার আসনের 

অভাব মোচনের জন্যই এই ভাবে পড়িয় আছে। দেখ দেখ, 

ইহার চারিদিকে 'আবার কেমন বকুল ফুলের বৃষ্টি হইয়। স্ুবাসে 

আমোদিত করিয়া তুলিয়াছে !” 
রাম। ( সলজ্জভাবে ঈষৎ হাস্ত করিয়া ) অহো ! শিশুদের 

সরলতা বলিহারি যাই ' বিশেষ বনবাসীদের ত কর্থাই নাই ।' হা 

জানকি । সে সময়ে উৎকুল্প-চিত্তে, *স্বচ্ছন্দে আমরা যে আনন 
করিয়া বেড়াইভাম, এখন তোমার সে সকল স্থানের সে সকল 

ক্মুরণ হয় কি? আহা! প্রেমের বিবিধ বিচিত্র লীলা খেলায় 

প্রেমময়ী আমার, খন বড়ই শ্রাব্ত হইয়া পড়িতেন; আর সেই 

ইন্দুবদনে ঘর্মবিন্দু দেখ! দিয়! সে ক্লান্তির উপশম করিয়া দিত, 

আবার সেই যন্দাকিনার মৃদ্মন্দ বায়ুহিল্লোলে তাহার মুক্ত 
কেশদাম উদ্ভ্রান্ত হইয়া আসিয়া সেই ললিত ললাটের লাবণা- 

চ্ছটা লুকাইয়া রাখিত, আর কুস্কুমের কৃত্রিম রাগশৃন্ধ' রক্তিমায় 
সেই নবনীত-কোমল কপোলযুগল আরক্ত আভা ধারণ করিত, 

তখন সে ্থুমুখীর শোভন কর্ণমূলে আভরণ বিনাই বা কি, অপূর্ব 

শ্রী ফুটিয়া উঠিত ! (ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া! কাতর ভাবে ),অথবা 
প্রাণের বড় প্রিয়জনের বিয্োগে কোনই সাত্বনা নাই, একথা, 

আর ত স্বীকার করিতে পারি না; কেননা দিবানিশি একের 

খ্যান ধারণায় সেই অদৃশ্য বস্তও যেন আকারে পরিণত হইয়া 
৯১, 
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সতত সম্মুখে বিরাজমান থাকে । তাই বলি, যখন আমরা এই 

কল্পনার চক্ষুকে হারাই, তখনই বাস্তব অন্ধ হইয়া, এই জগৎ 

সংসারকে অরণ্য মনে করি। আর হৃদয়ও সে কারণে 

তুষের আগুণে দগ্ধ হইতে থাকে । 

€ নেপথো )) 

“শিশুদের মধ্যে সহম! বিরোধ উপস্থিত হইয়াছে শুনিয়া 

'অমঙ্গল আশঙ্কায় ত্রস্ত হইয়া সেই সুদূর আশ্রম হইতে, বশিষ্ঠ, 
বালক, দারথের মহিষী এবং জনক অরুন্ধতীকে সঙ্গে 
লইয়া মনের আবেগে এ»হেন জরাগ্রস্ত শরীরে অতি কষ্টে 

ধীরপাদ-বিক্ষেপে দীর্ঘপথ অতিক্রম করিয়া এস্থানে আগমন 

করিতেছেন 1” | 

রাম একি শুনি? অুগবান্ বশিষ্ঠ, ভগবতী অরুন্ধতী, 

জননী কৌশল্য।, এমন কি রাজধি জনক পর্যন্ত আসিতেছেন ? 
উঃ আর ত সহা হয় না। কেমন করিয়াই বা ইহাদের সম্মুথে 

গিয়া ঈাড়াইৰ ? (চারিদিকে চাহিয়। ) 

তাইত !। তাত জনকের আগমন-বার্ত শ্রবণে যেন আমার 

মস্তকে বজপাত হইল, এখন আমি হতভাগ্য করি কি? সেই 

তথন সন্তানদের বিবাহ উৎসবে উভয় পক্ষের বংশমর্যাদার 

গৌরব শ্মরণ পূর্বক আমাদিগের কুঁলগুরু বশিষ্ঠ, পু্নীয় শ্বশুর 

এবং পিতৃদেষের সৌহার্দ দেখিয়া কত আনন্দিত হইয়াছিলেন। 

স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম ! আজ এই ছুদ্দিনে সেই সকল 

মহা!ন্ুভবের সাক্ষাৎ দর্শন করিয়া কেন সহ্ত্র ভাগে বিদীর্ণ 
১২৭ 
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হুইতেছি না? 'অথব! নৃশংস রামের পক্ষে অসহনীয় এমন কি 

নিদারুণ ব্যাপার সংসারে ঘটিতে পারে ? 

( নেপথ্যে )। 

“মাহা ! অকম্মাৎ অদ্য সেই সৌম্য সুন্দর রঘুনন্দনের দেহ 

মনের এহেন শোচনীয় অবস্থা দর্শন করিয়া প্রথমে জনক 

যখন চৈতন্ত-হারা হইলেন, তখন বহু যত্রে তাহাকে প্ররুতিস্থ 
করিয়া তৎক্ষণাৎ 'আবার মান্ৃগণ শোকে সংস্ঞাশৃন্ত হইয়া! 

পড়িয়াছেন |” রর | 
রাম। হা তাত! হা মাতৃগণ!, হা জনক! যে পা, 

রঘুফুলের এবং জনকবংশের, সর্বমগগল-স্বরূপিণা সেই সতীসাধবী * 

স্বীয় বধূর প্রতি এরূপ নিচুরাচরণ করিয়্ছেঃ মে নরাধম কি' 

আপনাদের এত ন্রেহভাজন হইতে পারে ? বাক্ এখন (স্াহাদের 
্রীচরণ দর্শন করিতেই হইবে । 

(উতান )। 

কুশঃ লব। তাত! এই দিকে আনন । (সকলের প্রস্থান । ) 
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€ লঙ্বণের প্রবেশ । ) 

, লক্মণ। অস্ত কিনা তগবান্ বান্দীকির ূ আজ্ঞা ত্রমে 

পা টি পুরবাসী, সকলে, দেবাস্থরগণ ও স্থাবর রা 

৭ প্রাশিপু্ের সহিত একত্র সফবেত হইয়া স্ব স্ব 

রূপ আসন পরিগ্রহ করিতে নিমস্ত্রিত হইয়াছেন ক 

ঠ প্রতি আর্যের আদেশ “যখন মুনিবরের রি ক 

অগ্সরাগণের অভিনয় দর্শন রর 

৬ তখন ভাগীরথীর মনোজ্ঞ তীরভূমিতে গিয়। 

পর যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিয়৷ আইস।” 
রা সকলেরই যথোচিত ব্যবস্থা কর! হইয়াছে | ॥ এ 

রা ও এই ৭ আসিতেছেন। য৷ হউক, রা 

এ এতদিন আশ্রমের ক্রেশসাধ্য ব্রহ্গচর্যয 

রঃ চপ অস্ত কেবল মুনিবরের আদেশ 

পালনের ” এ রা আনন্দ উৎসবে তাহার আগমন 
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€ রামের প্রবেশ। ) 

রাষ। বৎস লক্ষণ! অভ্যাগত সভ্যগণ সকলেই স্ব স্ব 

আসন গ্রহণ করিয়াছেন ত? 

লক্ষণ । আজে হা। 

কাম। তারপর এই কুশ লবের উপবেশনের স্থান চন্দ্র 
কেতুরই সমতুল্য হওয়া উচিত মনে করি। 

লক্্ণ। তাহাই করা হইয়াছে। কেননা ইহাদের প্রতি 
প্রভুর অপরিসীম বাৎসল্ দেখিয়! আর তীহা ঝইতে এ অনুমতি 

গ্রহণের অপেক্ষা রাখি নাই। যারু এদিকে রাজ আসন হিল্তুত 

আছে, আর্ষ্যের উপবেশন এখন প্রীর্থনীয়। (রামের উপবেশন। )* : 
লক্মণ। ওহে । এখন অভিনয় অ|রস্ত ফর! হউক |" . 

( গ্রবেশ্ট করিয়া । ) 

স্ত্রধার। তভগবান্ বান্ীকির আদেশ যে, যদি দিব্যচক্ষু 
লাভ করিয়া পুণ্য চরিত্র বর্ণনায়, করুণরস-মিশ্রিত অন্ভুত কিছু 
প্রণয়ন করিতে সফল-যত্ব হইয়া থাকি, তবে অবধান পূর্ব্বক 
যাহাতে সকলে শ্রবণ করেন, এই বাসন] । 

রাম। খবিগণ সম্বন্ধে সকলেই এরূপ বলিয়া থাকেন যে, 

তাহারা অলৌকিক পুণ্য-প্রভাবে বস্ততবের ত্রিকালজ হইয়া 
আছেন, এবং তীহাঙিগের 'এই সত্যন্থন্দর ধীশক্কি, দেশ কাল 

বিষয় নির্বিশেষে সম্পূর্ণ অগপ্রতিহত ও অখগুদীয়।' অতএব 

তাহাদিগের অন্তকার এই মনক্কামনা সিদ্ধি বিষয়ে কোন প্রতি-, 
বন্ধক ঘটিতে পারে, এই আশঙ্কাই এস্থলে অসম্ভব । 
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€ নেপথ্যে ) 

হা! আর্য পুত্র! হা কুমার লক্ষণ ! আমি হুতভাগিনী এই 
ঘোর অরণ্যে একাকিনী নিঃসহায় ভাবে হুঃসহ প্রসব-বেদনায় 

কাতর হইয়া! পড়িয়াছি, আর চতুঙ্দিকে হিংস্র অন্ত সকল 
আমাকে গ্রাস করিবার জন্ত ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। 
এখন করি কি? এই ভাগীরথী-বক্ষে আত্মবিসর্জন করিয়াই 
সকল জাল! জুড়াই। 

লক্মণ। (আত্মগত ) আবার একি নৃতন অনর্থ-ঘটন ! 

এহব্রধার। বিশ্বের ফিননি পালনকর্্, তাহারই আত্মজ! এই 
“দেবী যখন মহারাজ কর্তৃক মহারপ্যে পরিত্যক্ত হইলেন, তখন 

,প্রসব-ব্যেনার অসহ্থ,কষ্ট হইতে আপনাকে নিষ্কৃতি দিবার 

অন্ঠে গঙ্গাজলে বাপ দিয়! পড়িলেন। 

( নিজ্গান্ত ) 

রাম। হা দেবি! হা সীতে! লক্ষণ ইহাকে রক্ষা কর 

রক্ষা কর। 

লঙ্মণ। আর্য্য! এ যে অভিনয় ! 

রাম। হা দেবি! দণ্ডকারণ্য-বাসপ্রিয়মথি ! রাম হইতে 

তোমার এই ছর্দশা কপালে লেখা ছিল! 
লক্ষণ | আর্ধ্য! অতঃপর ঘটনা অভিনীত হইতেছে; অব- 

লোকন করুন, 
' র্াম। তাইত! এ বজ্জকঠিন হৃদয়ের আবার কাতরত! কি, 
এখন তবে বুক বাঁধয়! দৃঢ় হইয়। বসিলাম। 
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( একদিকে পৃথিবী অন্থদিকে ভাগীরথীকে অবলম্বন পূর্বক সীতার প্রবেশ ) 

( দেবীদ্ধয়ের ক্রোড়ে নবপ্রনত শিশু-যুগল ) 

রাম। বৎস লক্ষণ! আমি যেন আকশ্মিক অন্তাত কোন 

গাঢ় অন্ধকারে নিমগ্ন হইতেছি, আমাকে ধর। 
দেবীন্বয় । হে কল্যাণি! আশ্বস্ত হও, চাহিয়! দেখ তুমি যে 

রঘুবংশের হুই সুকুমার রাজপুত্রের জননী হইয়াছ। 
সীতা । ( আশ্বস্তভাবে ) ভাগ্যে ইহাদের জন্মলাভ হইয়াছে । 

হা জার্ধ্যপূত্র ! (মৃচ্ছিত হওয়া ) রঃ রর 
লক্ষণ । (রামের পদতলে পড়ি!) আর্ধ্য ! এইবার রঘুকুলের 

প্রতিষ্ঠা! বন্ধমূল হইল । এই ছুই শিশু আপনারই সন্তান । অহো।? 
আজ হৃদয়ে আনন্দ আর ধরে না। (ঙ্লাহিয়া) এ কি হইল! 

অনত্র অশ্রপাতে আধ্য ষে একেবারে অচেতনপ্রায়। ৪ ৃ্ 

পৃদ্বী। বংসে! ধের্যা ধারণ কর! আকুল হইও না। 

সীতা । ( চাহিয়! ) ভগবতি ! আপনি কে? আর ইনিই 
বাকে? 

পৃত্ধী। ইনি তোমার শ্বশুর কুলের দেবতা ভাগীরথী। 

সীতা । ভগবতি ! আপনাকে অভিবাদন করি। 

ভাগীরথী। সচ্চরিত্রের মহিমা! বলে যতবিধ পুণ্য সঞ্চিত 

হইতে পারে, তুমি তৎসমুদয়, একত্র অর্জন কর, এই 'আশীর্ধ্বাদ 
করি। «.. 

লক্মণ। আপনার শুভানীর্বাদে আমরা, অনুগৃহীত হইলাম । 
ভাগীরতী। ইনি তোষার জননী বনুন্ধর! | 
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সীতা । মাগো ! আন তুমি ছহিতার এই হর্দশা দেখিতে 

আসিগ়াছ ! 

পৃর্ধী। এস আমার চিরহুঃখিনী এস ( আলিঙ্গন ও মুক্ছা ) 

লক্ষণ। ( আনন্দিত মনে ) ভাগ্যে দেবী ভাগীরথী আর পৃথিবী 
আর্ধযাকে সংরক্ষণ করিলেন ! | 

রাম। (চাহিয়া ) এ যে আরও হৃদয়বিদারক দৃষ্ত ! 
ভাগীরগী। আহা! যিনি তাবৎ সংসারকে ভরণপোষণ 

করিয়া থাকেন, আজ কিন! সেই বিশ্বস্তর! সামান্য অপত্যন্সেহে 

অভিষভিত হুইয়া পাঁড়িলেন | *ড্লাথব! জীবমাত্রেই এই মায়-বন্ধনে 
আবন্ধ। এ বন্ধন ছিন্ন করে কার সাধ্য। বসে বৈদেহি। 
দৈবি ধরিত্রি! ধৈর্য্য ধারণ কর। 

পৃ্ধী* জানকীর জন্সদায়িন্টীর আবার সাত্বনা কি আছে 

দেবি! প্রথমেই ত ইহাকে লইয়া রাক্ষসগণ সহ সেই সকল 

ব্যাপার তারপর আবার এই ভাবে নির্বাসন! মায়ের প্রাণে 

কতইবা সহা হয়? বলুন । 
ভাগীরথী ৷ সর্বশক্তিমান বিধাতার বিধান কে খগুন করিবে? 

পৃ্ধী। দেবীর উপযুক্ত উক্তিই বটে! রামভদ্রের আচরণ 

দেখিয়া ,একথা। বলাই সঙ্গত মনে করি। বাল্যকালে মহা- 
সমারোছে বিধিমত যে পাণিগ্রহণ করা হইয়াছিল, একবার কি 
সে কথা স্বরণ*করিলেন? বা অগ্লিপরীক্ষায় ষে চরিত্রের জাজলা 

যান প্রমাণ পাওয়া গিয়াছিল, তাহাই গ্রাহ করিলেন? না, 

আমার বর্ধযাদা, না জনকের সম্মানরক্ষায় বা স্বামিস্হ বদগমনে 
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আমাদের পুত্রীর নিঃস্বার্থ প্রেমের কষ্ট সাধনায়, অথবা! একাকিনী 
ইহাকে ঘোর অরণ্যে ত্যাগ কালে ইভার শারীরিক অবস্থার 

প্রতি কিছুতেই কি ভ্রক্ষেপ করিলেন ? 

সীতা । তাইত আরীাপুত্রকে আমার কথা স্মরণ করান 

হইতেছে ? 

পৃ্ধী। আঃ কে তোমার আর্ধপুত্র ! 
সীতা । ( লজ্জিতভাবে ) মাতঃ! ঠিকই বলিয়াছেন । 
রাম। দেবি! বসুন্ধরে ! সত্যই আমি“আর আপনার 

কন্যার “আর্যাপুত্র” সন্বোধনের যোগ্য লহি।. " ৃ 
ভাগীর্থী। ভগবতি! প্রসন্ন হউন । আপনি সমগ্র জগতের 

অধিষ্ঠাত্রী অন্তর্দগিনী দেবতা হইয়া, নিতান্ত অবিবেচকের মত' 

আপন ক্রামাতার কার্ষোর ব্রতী ধরিয়া কি কখনও" অসন্তোষ 

প্রকাশ করিতে পারেন ? বলুন ' সেই সুদুর লঙ্কান্বীপে অগ্নি- 

পরীক্ষায় সীতার বিশুদ্ধির বিষয় কর্ণে মাত্র শুনিয়া এখানকার 

নীচ লোকেরা কিসে বিশ্বাস করিতে পারে, বলুন। কাজেই 
ঘোর 'অপবাদের কথ! ক্রমেই রটিতে আরম্ভ হইল। এ দিকে 

আবার ইক্ষণাকুকুলের কুলধর্্মই যখন সর্ব প্রযতে প্রজারঞ্জন 
কর!, তখন এন্থলে টিন করেন কি? বিবেচনা, করিয়া 

দেখুন । ৃ 
লক্ষণ । দেবতাগণ সকলেই সর্বদশখ বলিয়া তুবনে বিদিত) 

তাহাতে আবার গঙ্গাদেবীর প্রতিষ্ঠা “বিশেষ খ্যাতি লাত 

করিয়াছে । * অতএব তীাহাফে শত শত নমস্কার | 
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রাম। মাতঃ ভাগীরথবংশের প্রতি আপনি এমনই চির 

প্রসা হইয়া আছেন । 

পৃর্ধী। বসে! এতাবৎ কাল বস্ততই প্রসর ছিলাম। 
কিন্ত সম্প্রতি সন্তানের শোকে মুহামান হইয়। পড়িয়াছি, নতুবা 
সীতার প্রতি রামচন্দ্রের যে কি অসীম ন্বেহ তাহা কি আর 

জানি না? দৈবছুবিপাকে পড়িয়। তিনি সীতাকে নির্বাসিত 

করিয়া অবধি মর্খ্বপীড়ায় নিপীড়িত হুইয়াও অসামান্ত ধৈর্ধ্যবলে 

এবং ঝ্মধর্শম-প্রতিপালনের অক্ষয় পুণ্যফলে আজও দেহে জীবন 

ধারণ করিয়া অ।ছেন। £, 

রাম। গুরুজন স্বভাবতই সন্তানকে এমনই ন্সেহের চক্ষে 

*দেখিয়া থাকেন। *« 

সীতা (রোদন করিতে করিতে কৃতাঞ্জলিপুটে ) হে যাতঃ 

ধরণি ! “তামার এই চিরছ্ঃখিনী “ছহিতাকে জন্মের যত তোষার 

বক্ষে স্থান দান কর, এই প্রার্থনা | 

রাম । আহঃ! এ ভিন্ন আর বলিবেনই বা কি' 

ভাগীরথী। হে পুত্রি! এমত বলিও না। আরও শত শত 

বৎমর তুমি অবিলীনা থাক, এই াশীর্বধাদ করি। 
পৃ । হে কল্যাণি এই শিশু ছুইটীর রক্ষণাবেক্ষণের ভার 

যে বিধাতা তোমার হস্তে সমপধ ঝুরিয়াছেন। তোমার কি ম1! 

মৃত্যুকামনা উচিত হয়? 

' নীতা । আমি .যে অনাথা, আমার আবার সন্তানের আব- 
গ্তকতা কি আছে? 
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রাম। হে হাদয়! তুমি বান্তবিকই পাষাণে গঠিত, নয়ত 
এ সকল কাণে শুনিয়াও কিছুমাত্র বিচলিত হইতেছ না ! 

ভাগীরতী। তোমার স্বামী দেবতা বর্তমানে তুমি অনাথা 
হইবে কেমনে বল? 

সীতা । আমার মত হুতভাগিনীকে সনাথা বলিতে পারেন 

কি? 
দেবীন্বয়। তুমি যে তাবৎ জগতের কল্যাণর'পিণী, তোমায় 

কি আপনাকে এত অবহেলা! কর! সাজে! এমন কি তোমার 

সম্পর্কে আসিয়া আমাদের গৌরবও, 'ষ কত বাড়িয়া গেল? তা 

কি তুমি জান না? 
লক্ষ্মণ । আর্ধ্য। ইহাদের মন্তব্য সকল শুনিলেন ত?।' 

রাম। বৎস! আমার শোনায় কি হইবে বল লোকে 

শুন্থক এই চাই। 
( নেপপ্যে কলকল) 

রাম। 'অঞ্ভুততর আরও কিছু ব্যাপার ঘটিবে নাকি ? 
সীতা । অন্তরীক্ষের মকল স্থান আলোকিত দেখি কেন? 

দেবাদ্ধয়। কৌশিক মুনি হইতে যে সকল দিব্যান্ত্র গুরু- 

পরম্পরাক্রমে রাষচন্দে আসিয়। 'অধিষ্ঠান করিয়াছিল, অগ্য এস্কানে 

সে সকল জন্তকাস্ত্বের আবির্ভার হল যে! | 
(নেপথ্যে) 

দেবি সীতে! আপনাকে নমস্কার । ,আলেখা দশনকার্সে 

দেব রঘুনন্দন যে বলিয়াছিলেন, আপনার সন্তানেরা দিবাস্ত্র 
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সকলের অধিকারী হইবে । এই আপনারই সন্তানযুগল এখানে 
উপস্থিত । 

সীতা । অহো! অলৌকিক অস্ত্রের কি জলন্ত জ্যোতিঃ? 

রাম। হে আযুক্সন্। তোমাদের পরমাস্ত্র সকলকে প্রণাম 

করি। বিনা আয়াসেই তোমরা ইহার্দিগকে লাভ করিয়াছ 

জানিয়। আমরাও ধন্য হইলাম | জর্বান্তঃকরণে তোমাদিগের 

মঙ্গল কামনা করিতেছি । এক্ষণে আনন্দে ও বিন্বয়ে আত্ম! 

একেকাঁরে জড়ী:হূত হইয়া পড়িয়াছে। 

দেবীদ্য়।» জানকি ! /প্পখন মহান্গতব রামভদ্র হইতেই 
তোমার কুমারদ্বয়ের উৎপত্তি স্পষ্ট প্রমাণিত হইল, তখন আর 
*তোমার ছঃখ করা উচিত হয় না। 

সীতাঞ্জ ভগবতি! এখন ঞ্তবে ইহাদের ক্ষত্রধর্্মসংক্রান্ত 

সংস্কার সকল কাহা হইতে সম্পর হইবে, তাহাই ভাবিতেছি । 

" রাম। কি পরিতাপের বিষয়! যিনি রঘুকুলের বংশধরগণকে 

গে ধারণ করিলেন, আজ নেই সীতা নিলেই জানেন না যে 

বশিষ্ঠাদি গুরগণ তাহার পুত্রদিগের সংস্ক্তা | 

ভাগীরথী । হে পুত্রি! তোমার এই সকল চিস্তার আব- 

ম্তকত! কি? স্তন্ত্যাগের পরেই ইহাদিগকে বাল্মীকির আশ্রমে 

লইয়া যাইব, তিনিই ইহাদিগের কুলোচিত ধর্ম সংস্কার সকল 

সাধিত করিধেন। যেমন শতানন্দ আর বখিষ্ঠ জনকবংশের এবং 

রঘুবংশের কুলগুরু হন, তেমন মহষি বান্মীকিও আর একজন 

তোমাদের গুরু পুরোহিত জানিবে। 
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রাষ। ভগবতীর এ অতি সদ্বিবেচনার কথা। 

লক্ষ্মণ । আর্য ! এই বৎস লব ও কুশ যে আপনারই মাত্মঙ্জ, 
ইহাতে আর কিছুমাত্রও সন্দেহ নাই । দেখুন, কেমন জন্মাবধি 

ইহারা জস্তকান্্র লাভ করিয়াছে এবং বাল্সীকি মুনি হইতে 
সংস্কার দ্বারা শুদ্ধ হইয়া এক্ষণে দ্বাদশ বৎসরে পদাপণ 

করিয়াছে 

রাম। তাইত এতক্ষণ সংশয়ে পড়িয়া যেন হতবুদ্ধি হইয়া 

পড়িয়াছি। ॥ র্ 

পৃথিবা। এস বসে! এস রস তঁলকে পবিত্র,.কর এসে | 

রাম! হায় পরিয়ে ' সতাই কি লোকান্তরে গেলে? 

সীতা । মাতঃ তোমার অঙ্গে আাঙাকে বিণীন কর। আর' 

এ সংসারের দশা-বিপর্যায় সহা হয়না মা । ঃ 

রাম। এখন মাতা কি উত্তর দেন দেখা যাক। 

পৃ্ণী। বৎস! স্তন্ত ত্যাগ পর্যন্ত এই শিশু হুইটীকে 

আমার নিকটে থাকিয়া লালন পালন কর। মতঃপর যেরূপ 

আঁভিরুচি করিও । 

গঙ্গা । এ অতি উত্তম পরামর্শ (গঙ্গা পৃথী ও সীতার প্রস্থান) 
“এ কি হইল! বৈদিহী কি সৃতা সত্যই অন্তধণীন করিলেন ? 

হায় দেবি! হা প্রিক্মতষে ' কোণায় গেলে। 
(মুচ্ছিত হইয়। পউ়। ) 

লক্ণ। হে ভগবন্ বালীকে ! রক্ষাকরুন রক্ষা করুল। , 

আপনার কাব্যের আভিনয় গ্রাদর্শনের কি এই অভিপ্রায় ছিল? 
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( নেপথ্যে) “এখন শীতবাদ্ভ বন্ধ করা হউক। ওহে 

মর্তালোকের স্থাবর জঙ্গম প্রাণিসকল! একবার তোমরা 
চাহিয়া দেখ, ভগবান্ বাল্মীকি আরো কি অলৌকিক ঘটনা 
ঘটান।” 

লক্ষণ । (চাহিয়া) এ কি দেখিতেছি! যেন দেবধষিগণ 

মন্তরীক্ষে থাকিয়া মন্থন পূর্বক মন্দাকিনী-বক্ষ ক্ষোভিত করিয়া 
তুলিয়াছেন। 'আর আমানের আধ্যা, দেবী ভাগীরথী ও পৃর্থী 
সহ গে পুণ্য-গীলিল হইত উখিত হইতেছেন । কি আমশ্চধ্য 

ব্যপার ! কিপ্মনোহর ্। ? 

(আবার নেপথ্যে) “দেবি অরুন্ধতি ! অস্ত আপনাদের পুণ্যবতী 

'সত্তী সাধবী বধূকে আপনার করে সমর্পণ করিতেছি। আমরা 

ভাগীরথী* বন্থপ্ধরা উভয়েই এ্জগজ্জন্র বননীয়া, অতএব 

আমাদিগকে ভজনায় পরিতুষ্ট করুন । 

লক্মণ | কি দৈব ঘটনা! 'আর্ধা। একবার নিরীক্ষণ করুন। 

এ কি? এখন ও সংজ্ঞাশৃগ হইয়া 'আছেন। 
( শ্রকদ্ধত' ও সীতার প্রবেশ) 

অরুন্ধতী । বংসে বৈদিহি! সত্বর হও এন্সণে সলজ্জভাব 

ত্যাগ কৃরিয়া একবার তোমার সেই স্ুখস্পর্শ সুকোমল কর 

সঞ্চালনে রামতদ্রের জীবন সার কর্। 

সীতা । “(ধীরে ধীরে নিকটে আসিয়। স্পশ করিয়া) আর্াপুত্র ৷ 

£সংযত করুন। * 

রায় । (সানন্দে) এ কি দেখি! তাইত।! দেবী অরুন্ধতী, 
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শান্ত! সমেত খঘ্যশৃঙ্গ এবং আর আর গুরুজজন সকলেই যে মহা 
হৃ্টচিতে এস্কানে বর্তমান । 

অরুন্ধতী । বৎস' ইনি তোমাদের গৃহদেবতা ভগবতী 

ভাগীরথী অগ্ধ তোমার প্রতি বড়ই প্রসর হইয়াছেন । 

ভাগীরথী। হে জগৎপতে রামভদ্র! সেই আলেখ্য দর্শন 

কালে যে আমাকে বলিয়াছিলেন “মাতা আপনি দেবী অরুন্ধ- 

তীর মত সততই আপনার পুত্রবধধ সীতার শুভ কামনা করুন 

এই প্রার্থনা” সে কথা স্মরণ আছে কি? আজ সে অনুরোধ 

রক্ষা করিয়া খণমুক্ত হইলাম মনে করিতেছি । 

অরুন্ধতী | ইনি আপনার শ্বশ্শ ভগবতী বসুন্ধরা | 

প্রথী। আর সীতা নির্ব্বাসন-সময়ে যে অনুরোধ করা 

হইয়াছিল “ভগবভী বন্ুদ্ধরে' আগ্রনার গৌরধ্রে ধন 

কন্তারইকে এইবার সংরক্ষণ করুন” এক্ষণে ইহাকে বক্ষে 

ধারণ করিয়া আপনর আদেশ পালনের সার্থকতা অন্ুভর্ব 

করিতেছি । 

রাম । এমন যেনরাধম কুহপ্স তাহার প্রতিও 'আপনাদের 

এই অপরিসীম প্রেহ দেখিয়া লঙ্জিত হইতেছি। 

অরুন্ধতী । হে পৌরজন সকল! ধাহাকে ভগবতী জাহ্রবী 
ও পৃথিবা সম্পূর্ণ শুদ্ধচরিত্রা 'বলিয়। আনেন এবং ইতিপূর্বে 

ভগবান্ বৈশ্বানর যাহার পুণ্য চরিত্রের মহিমা কার্ধন করিয়া 

গিয়াছেন। দেবগণ এবং স্বয়ং প্রক্জাপতি বর্তুক বিনি পুজিত 

হইয়া থাকেন, তোমাদের সেই রঘুকুলবধূ সীতা দেবী অস্ত 
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শ্রীরামচন্দ্র কর্তৃক পুনরায় গৃহীত হইবেন । অতএব এ বিষয়ে 
তোমাদের মন্তব্য জানিতে বাসনা । 

লক্ষ্মণ । আধা! অরুদ্ধতীর এ হেন সুনিপুণ ভতগনাবাক্যে 
লজ্জিত হইয়! প্রজাগণ এবং প্রাণি-সমূহ সকলে অবনত মন্তরকে 
দেবীকে নমস্কার পূর্বক তাহাদের সম্মতি জানাইতেছে। আবার 

সপ্তধষিগণ লোকপাল দিগের সঙ্গে একত্র হইয়া পুষ্পবুহি দ্বারা 
মঙ্গলাচরণ করিতেছেন । 

প্ররন্ধতীঠ$ হে জগৎপতি রামভদ্র! এক্ষণে ধর্মসাক্ষী 
বরধরয়া হিরণ্য প্রতিকঠ্ির পুণ্য আদশ-ন্বরপ এই আপনার 

প্রিয়তমা সহচারিণা সহ পবিত্র যজ্ঞ অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হউন । 

সীতা । (স্বগন্) সীতার ছঃখ মোচন করিতে আধাপুত্র 

ভিন্ন আন্র কে জানে? 

রাম। ভগবতীর আদেশ শিরোধাধ্য। 

» লক্ষণ । আম্য! আমরা কৃতার্থ হইলাম । 

সীতা । আমার মৃতপ্রাণে জীবন সঞ্চারিত হইল! 

লঙ্মণ। আধ্যে জানকি' এই নির্লজ্জ লক্ষণের প্রণাম 

গ্রহণ করিতে আজ্ঞা হয়। 

সীতা । বৎস! চিরজীবী হও। 

অরুন্ধতী ।- ভগবান্ বান্নাকে+ নীতব্র সন্তান কুশবলকে 

রামচন্জ্রের *সযীপে আনয়ন করিয়া সকলকে কৃতার্থ 

'করুন। 

»* প্রস্থান । 
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রাম ও লক্ষণ। আমরা যাহা অনুমান করিয়াছিলাম, ভাগ্য 

ক্রমে বাস্তবে তাহাই হইল। 

সীতা । (অশ্রপূর্ণ নয়নে ) আমার পুত্রেরা কোথায়? 

(বালকি সঙ্গে কুশ ও লবের প্রবেশ) 

বাশীকি। বৎস! কুশলব ইনি তোমাদের পিতা রঘুপতি, 

উনি কনিষ্ঠ তাত লক্ষণ, সন্ুখেই জননা সীতা দেবী এবং 
যাতামহ রাজি জনক উপস্থিত । 

সীতা । (হর্ষজড়িত নেত্রে চাহিয়া ) তাইত!  আমার.পিতৃ- 
দেবকে দেখিতেছি যে! 

কুশলব। আমাদের পরমারাধ্য পিতা, পুজনীয়া মাত৷ « 

এবং পুজ্যপাদ মাতামহ সকলেই যে আসিরাছেন । 

রাম। (পুত্রত্বয়কে 'মালিগন ূর্ববক ) পূর্ব সঞ্চিত পণ্যফলেই 

অগ্ভ তোমাদিগকে লাভ করিলাম । 

সীতা । বৎস কুশ! বংসলব। একবার নিকটে আসিয়" 

আমাকে আলিঙ্গন কর; তোমাদের জন্যহ আমার জন্মান্তর 

হইতে পুনরাগমন | 

কুশ ও লব। (আলিঙ্গন করিয়া ) মাতা ' আজ আমাদের 

জন্ম সার্থক হইল ! 

সীতা । ভগবাল্গ।! 'আপনাকে প্রণাম করি। 

বান্দীকি । 'আযুক্মতি' অনস্ত কাল এই সৌভাগ্য সম্পদ 

উপভোগ কর, এই আশীর্বাদ করি । 

সীতা ।. আদ আমার কি স্থদিন? একত্র পিতা, কুলগুরু, 
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স্বাধী সহ আর্ধ্যা শান্তা স্বয়ং 'আর্যযপুত্র, সঙ্গে দেবর লক্ষ্মণ এমন 

কি আমার কুশ লব ও উপস্থিত। 

( নেপধ্যে কল কল ধ্বনি ।) 

বান্ীকি। ( উথান পূর্বক চাহিয়! ) এই যে! লবণ দৈত্যকে 

বধ করিয়া অথুরাপুরীর অধীশ্বর শক্রপ্ এই দিকেই আসি- 

তেছেন। 

লক্ষণ । শুভই শুভ ঘটায়। 

রাম। এ সকল স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াও যেন প্রত ঘটনা! 

বস্তলিয়া বিশ্বাস 7রিতে পা্িতেছিনা । 

বালীকি । রামভদ্ত্র! অতঃপর আমা হইতে আপনার 

মার কিপ্রিয় কার্যা' সাধিত হইতে পারে জানিতে বাসন! । 

রাম " ইহ! অপেক্ষা ও শুভ বিধান আর কি হইতে পারে 
ভগবান । তবে- জগতের হিতকারিণী, সর্বচিত্তগ্রাহিণী 

ক্লামাদিগের জননী বসুন্ধরা এবং জাহবীর মত বিপততারিনী 

এই রামায়ণ-কথ! সকল বিদ্বু বিপত্তি দূর করিয়৷ দিয়া সর্ধ্ববিধ 

কল্যাণ বিতরণ করুক, এই ভিক্ষা এবং ব্রন্মতত্বজ্ঞ ধীশক্জি-সম্পন্ন 

এই মহাকবি বাল্সীকি প্রণীত যে পৃণা আখ্যায়িকা অগ্ঠ সর্বজন 

সমক্ষে অভিনীত হইল, গগ্ডিতমণ্ডলী সর্বদা! ইহার আলোচনায় 

প্রবৃত্ত 'থাকিয়!. ইহার জাজ্জল্য দৃষ্টান্তকে অন্তরে জাগ্রত করিয়া 
রাখুন, এই প্রার্থনা । 

হাতির দেরিতে 

সমাপ্ত 










